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 ايطٗاص٠ نتاب 

 أسنض تعضٜـ ايطٗاص٠؟

 تُِٝطٖٚٞ صؾع اسبزخص أٟ طٚاٍ ايٛفـ ايكا٥ِ بايبزٕ، اغياْع َٔ ايق٠٬ ٚعبٖٛا.طٚطٚاٍ اشببحص أٟ ايٓذاع١، أٚ طٚاٍ سهُٗا با٫عتذُاص أٚ اي 

 أسنض أقغاّ اغيٝا٠؟

ٜضؾع  . ا٤ ْبع َٔ ْبع َٔ ا٭صض، أٚ ْظٍ َٔ ايغُا٤، ع٢ً أٟ يٕٛ نإ، أسزٖا طٗٛص ٖٚٛ ايباقٞ ع٢ً خًكت٘ اييت خًل عًٝٗا عٛٚأقغاّ اغيا٤ ث٬ث١

َُا٤ِ }يكٛي٘ تعازي:  اسبزخ ٜٚظٌٜ اشببح َٔ ايغَّ َِ  ِِ ُِٝه ًَ ٍُ َع َٓظِّ ُٜ َٚ 

ِ٘ ِِ ِب َِّضُن َُٝط عُ٘ أٚ صحي٘ بؾ٧ طاٖض ، ٖٚٛ َا تػري نجري َٔ يْٛ٘ أٚ طجيٛط اعتعُاي٘ ؼي غري صؾع اسبزخ ٚطٚاٍ اشببح ٚايجاْٞ : َا٤ طاٖض {ََا٤ّ ِي

، ٫ٚ ٜضؾع اسبزخ، ٫ٚ ظبػ حيضّ اعتعُاي٘ إ٫ يًنضٚص٠غري امس٘ ست٢ فاص فبػّا، أٚ خ٬ّ، أٚ طبذ ؾٝ٘ ؾقاص َضقّا، ؾٝغًب٘ ايطٗٛص١ٜ .ٚايجايح َا٤ 

 ٜظٌٜ اشببح، ٖٚٛ َا ٚقعت ؾٝ٘ ظباع١ ٖٚٛ قًٌٝ.

 
 أسنض أقغاّ اغيا٤ ايطٗٛص؟

 ٖٚٛ أصبع١ أْٛاع

ٖٚٛ َا يٝػ َباسا، نُػقٛب ٚعبٛٙ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؼي خطبت٘ ّٜٛ ايٓشض  اعتعُاي٘ ٫ٚ ٜضؾع اسبزخ ٜٚظٌٜ اشببحَا٤ حيضّ -1 

 .سي٢ٓ "إٕ رَا٤نِ ٚأَٛايهِ عًٝهِ سضاّ نشض١َ َٜٛهِ ٖشا ؼي ؽٗضنِ ٖشا ؼي بًزنِ ٖشا" صٚاٙ َغًِ َٔ سزٜح دابض

صمٞ  ، ٖٚٛ َا خًت ب٘ اغيضأ٠ اغيهًؿ١ يطٗاص٠ نا١ًَ عٔ سزخ، سبزٜح اسبهِ بٔ عُضٚ ايػؿاصٟٚاشبٓج٢ٚ َا٤ ٜضؾع سزخ ا٭ْج٢ ٫ ايضدٌ ايبايؼ -2

اهلل عٓ٘ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "٢ْٗ إٔ ٜتٛمأ ايضدٌ بؿنٌ طٗٛص اغيضأ٠" صٚاٙ اشبُغ١. ٚقاٍ أظيز: طياع١ نضٖٛٙ. ٚخققٓاٙ 

 ٖا ٖٓا ٖٚٞ ٖا ٖٓا، ؾأَا إسا خًت ب٘، ؾ٬ تكضبٓ٘باشب٠ًٛ، يكٍٛ عبز اهلل بٔ عضدػ: تٛمأ أْت 

ٖٚٛ َا٤ ب٦ض سيكرب٠.َٚا٤ اؽتز سضٙ أٚ بضرٙ. ٭ْ٘ ٜ٪سٟ ٚضيٓع نُاٍ ايطٗاص٠ أٚ عدٔ بٓذاع١ أٚ  َٚا٤ ٜهضٙ اعتعُاي٘ َع عزّ ا٫ستٝاز إيٝ٘-3 

ؼي غغٌ ناؾض أٚ تػري سيًض َا٥ٞ أٚ سيا ٫ ضياطد٘  أٚسيػقٛب ، ٚؼي اسبزٜح "رع َا ٜضٜبو إزي َا ٫ ٜضٜبو" أٚ اعتعٌُ ؼي طٗاص٠ مل دبب 

ٚعٓ٘ ٜهضٙ ايػغٌ يكٍٛ ايعباؼ "٫ أسًٗا غيػتغٌ". ٚخك  ،إ٫ ؼي إطاي١ اشببح ٫ٚ ٜهضٙ َا٤ طَظّنتػريٙ بايعٛر ايكُاصٟ ٚقطع ايهاؾٛص ٚايزٖٔ 

 ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ايهضا١ٖ بػغٌ ازبٓاب١

  َٚا٤ ٫ ٜهضٙ إعتعُاي٘ نُا٤ ايبشض-4

ؾكاٍ  -سبزٜح أبٞ ععٝز قاٍ: قٌٝ ٜا صعٍٛ اهلل أْتٛمأ َٔ ب٦ض بناع١ ٖٚٞ ب٦ض ًٜك٢ ؾٝٗا اسبٝض ٚسبّٛ ايه٬ب ٚايٓذي باص ٚايعٕٝٛ ٚا٭ْٗاص ٚاٯ

  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "اغيا٤ طٗٛص ٫ ٜٓذغ٘ ؽ٧"  صٚاٙ أظيز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ 

كٌ عٓ٘ ايهضا١ٖ عًٌ خبٛف َؾاٖز٠ ايعٛص٠ أٚ ققز ايتٓعِ ب٘، سنضٙ ؼي اغيبزع. ٚص٣ٚ ٭ٕ ايقشاب١ رخًٛا اسبُاّ ٚصخقٛا ؾٝ٘، َٚٔ ْ ٚاسبُاّ

 ايزاصقطين بإعٓار فشٝض عٔ عُض أْ٘ نإ ٜغدٔ ي٘ َا٤ ؼي قُكِ ؾٝػتغٌ ب٘. ٚص٣ٚ ابٔ أبٞ ؽٝب١ عٔ ابٔ عُض أْ٘ نإ ٜػتغٌ باسبُِٝ

ُٝغ٘ سبزٜح "٫ تؿعًٞ ؾإْ٘ ٜٛصخ ايربل" صٚاٙ ايزاصقطين ٚقاٍ: ٜضٜٚ٘ خايز ٚقاٍ ايؾاؾعٞ: تهضٙ ايطٗاص٠ سيا ققز تؾ٫ٚ ٜهضٙ اغيغدٔ بايؾُػ 

 بٔ إمساعٌٝ،ٖٚٛ َٓهض اسبزٜح، ٚ٭ْ٘ يٛ نضٙ ٭دٌ اينضص غيا اختًـ بكقز تؾُٝغ٘ ٚعزَ٘

ٔ. ٚنشيو َا تػري ؼي آ١ْٝ ٖٚٛ اٯدٔ قاٍ ابٔ اغيٓشص: أطيع نٌ َٔ عبؿفي عٓ٘ إٔ ايٛم٤ٛ باغيا٤ اٯدٔ دا٥ظ ع٣ٛ ابٔ عريٜٚاغيتػري بطٍٛ اغيهح 

 ا٭رّ ٚايٓشاؼ، ٭ٕ ايقشاب١ ناْٛا

 ٚغايب أعكٝتِٗ ا٭رّ ٖٚٞ تػري أٚفاف اغيا٤ عار٠، ٚمل ٜهْٛٛا ٜتُُٕٝٛ َعٗا، ٜغاؾضٕٚ 

 قاٍ: ٫ ْعًِ ؼي سيو خ٬ؾّاأٚ بايضٜض َٔ عبٛ َٝت١ 

سيُضٙ ع٢ً نربٜت ٚقاص ٚغريُٖا، ٚٚصم ؽذض ع٢ً ايغٛاقٞ ٚايربى، عٓ٘ نطشًب، ٚٚصم ؽذض َا مل ٜٛمعا ٚنشيو َا تػري  أٚ سيا ٜؾل فٕٛ اغيا٤ 

 َٚا تًكٝ٘ ايضٜض ٚايغٍٝٛ ؼي اغيا٤، َٔ اسبؾٝؿ ٚايتدي ٚعبُٖٛا، ٭ْ٘ ٫ ضيهٔ فٕٛ اغيا٤ عٓ٘، قاي٘ ؼي ايهاؼي
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 أسنض سهِ اغيا٤ ايطاٖض ٚ تعضٜؿ٘ ؟ َع سنض ايزيٌٝ؟

، ٖٚٛ َا تػري نجري َٔ يْٛ٘ أٚ طعُ٘ أٚ صحي٘، بؾ٧ طاٖض غري امس٘ ست٢ فاص ٍ اشببحجيٛط اعتعُاي٘ ؼي غري صؾع اسبزخ ٚطٚا ٖٚٛ طاٖض

َٚٔ ايطاٖض َا نإ ق٬ًّٝ ٚاعتعٌُ ؼي صؾع  ،ؾإٕ طاٍ تػريٙ بٓؿغ٘ : عار إزي طٗٛصٜت٘  فبػّا، أٚ خ٬ّ، أٚ طبذ ؾٝ٘ ؾقاص َضقّا، ؾٝغًب٘ ايطٗٛص١ٜ

بض َٔ ٚم٥ٛ٘" صٚاٙ ايبداصٟ. ٚؼي سزٜح فًض اسبزٜب١ٝ: "ٚإسا تٛمأ نارٚا ٜكتتًٕٛ ع٢ً ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "فب عًٝ٘ دا سزخ

. أٚ اْػُغت ؾٝ٘ نٌ ٜز اغيغًِ اغيهًـ  ٚم٥ٛ٘" ٜٚعؿ٢ عٔ ٜغريٙ. ٖٚٛ ؿياٖض ساٍ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأفشاب٘، ٭ِْٗ ٜتٛم٪ٕ َٔ ا٭قزاح

يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إسا اعتٝكفي أسزنِ َٔ َْٛ٘ ؾًٝػغٌ ٜزٜ٘،  ١ٝٓ ٚتغ١ُٝ ٚسيو ٚادبايٓا٥ِ ي٬ٝ َْٛا ٜٓكض ايٛم٤ٛ قبٌ غغًٗا ث٬ثا ب

 ي١ًٝٓ قبٌ إٔ ٜزخًُٗا ؼي اإلْا٤ ث٬ثّا، ؾإٕ أسزنِ ٫ ٜزصٟ أٜٔ باتت ٜزٙ" صٚاٙ َغًِ. ٜٚؿتكض

 سبزٜح عُض "إصيا ا٭عُاٍ بايٓٝات" ٚيًتغ١ُٝ قٝاعّا ع٢ً ايٛم٤ٛ قاي٘: أبٛ اشبطاب

 
 نض سهِ اغيا٤ ايٓذػ ٚتعضٜؿ٘ ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟أس

، ٫ٚ ٜضؾع اسبزخ، ٫ٚ ٜظٌٜ اشببح، ٖٚٛ َا ٚقعت ؾٝ٘ ظباع١ ٖٚٛ قًٌٝ. سبزٜح ابٔ عُض قاٍ: مسعت ايٓذػ حيضّ اعتعُاي٘ إ٫ يًنضٚص٠اغيا٤ 

ايغباع ٚايزٚاب ؾكاٍ: "إسا نإ اغيا٤ قًتري مل حيٌُ  صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٖٚٛ ٜغأٍ عٔ اغيا٤ ٜهٕٛ ؼي ايؿ٠٬ َٔ ا٭صض، َٚا ٜٓٛ ب٘ َٔ

اشببح" صٚاٙ اشبُغ١ ٚؼي يؿفي ابٔ َاد٘ ٚأظيز مل ٜٓذغ٘ ؽ٧ ٜزٍ ع٢ً إٔ َا مل ٜبًػُٗا ٜٓذػ. ٚقٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إسا ٚيؼ 

اغيا٤ ايٝغري ضيهٔ سؿـي٘ ؼي ا٭ٚع١ٝ، ؾًِ ٜعـ عٓ٘. ايهًب ؼي إْا٤ أسزنِ ؾًٝػغً٘ عبع َضات" َتؿل عًٝ٘ ٜزٍ ع٢ً ظباع١ َٔ غري تػري، ٚ٭ٕ 

اؼي: قاي٘ ؼي ايهاؼي. ٚظيٌ سزٜح ب٦ض بناع١ ع٢ً ايهجري طيعّا بري ايهٌ. قاي٘ ؼي اغيٓتك٢ أٚ نإ نجريّا ٚتػري بٗا أسز أٚفاؾ٘. قاٍ ؼي ايه

 بػريخ٬ف. 

 طٗض أٟ عار إزي  ؾإٕ طاٍ تػريٙ بٓؿغ٘ أٚ بإماؾ١ طٗٛص إيٝ٘ أٚ بٓظح َٓ٘ ٜٚبك٢ بعزٙ نجري

، ٚايٝغري َا رُْٚٗا ٚإصيا خقت ايكًتإ بك٬ٍ ٖذض، يٛصٚرٙ ؼي بعض أيؿاؿي اسبزٜح، ٚ٭ْٗا ناْت َؾٗٛص٠ ايقؿ١،  طٗٛصٜت٘ ٚايهجري قًتإ

اع ٚصبع ط٫ّٛ ٚعضمّا َع١ًَٛ اغيكزاص. قاٍ ابٔ دضٜر: صأٜت ق٬ٍ ٖذض، ؾضأٜت ايك١ً تغع قضبتري ٚؽ٦ّٝا، ٚا٫ستٝاؾي إٔ جيعٌ ايؾ٧ ْقؿّا، ؾهاْت سص

ٚإٕ ؽو ؼي . سبزٜح ب٦ض بناع١ ايغابل، صٚاٙ أظيز ٚغريٙ ٚعُكّا. ؾإسا نإ اغيا٤ ايطٗٛص نجريّا ٚمل ٜتػري بايٓذاع١ ؾٗٛ طٗٛص، ٚيٛ َع بكا٥ٗا ؾٝ٘

باحملـيٛص، ؾُٝا ٫ تبٝش٘ اينضٚص٠، ؾًِ نجضت٘ ؾٗٛ ظبػ. ٚإٕ اؽتب٘ َا دبٛط ب٘ ايطٗاص٠، سيا ٫ دبٛط ب٘ ايطٗاص٠ مل ٜتشض ٜٚتُِٝ ب٬ إصاق١ اغيباح 

ٔ أصار إٔ جيظ ايتشضٟ، نُا يٛ نإ ايٓذػ ب٫ّٛ أٚ نجض عزر ايٓذػ، أٚ اؽتبٗت أخت٘ بأدٓبٝات، قاي٘ ؼي ايهاؼي . ًٜٚظّ َٔ عًِ بٓذاع١ ؽ٧ إع٬ّ َ

 "ٜغتعًُ٘ سبزٜح "ايزٜٔ ايٓقٝش١

 
 أسنض سهِ اعتدزاّ آ١ْٝ ايشٖب ٚايؿن١ ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

َٔ فؿض ٚ ٜباح ارباس نٌ إْا٤ طاٖض ٚاعتعُاي٘ ٚيٛ مثّٝٓا ؼي قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ، ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اغتغٌ َٔ دؿ١ٓ ٚ تٛمأ َٔ تٛص 

ضبٛا ؼي آ١ْٝ غيا ص٣ٚ سشٜؿ١ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "٫ تؾ إرا٠ٚ إ٫ آ١ْٝ ايشٖب ٚايؿن١ ٚاغيُٛٙ بُٗاتٛص َٔ سذاص٠، ٚ َٔ قضب١ّ ٚ 

ٚقاٍ "ايشٟ ٜؾضب ؼي آ١ْٝ ايشٖب ٚايؿن١ إصيا جيضدض ؼي بطٓ٘ ْاص  "ايشٖب ٚايؿن١ ٫ٚ تأنًٛا ؼي فشاؾٗا ؾإْٗا هلِ ؼي ايزْٝا، ٚيهِ ؼي اٯخض٠

اشبربٚتقض ايطٗاص٠ دِٗٓ" َتؿل عًُٝٗا. َٚا سضّ اعتعُاي٘ سضّ ارباسٙ ع٢ً ١٦ٖٝ ا٫عتعُاٍ نايطٓبٛص، ٜٚغتٟٛ ؼي سيو ايضداٍ ٚايٓغا٤، يعُّٛ 

 بُٗا ٚباإلْا٤ اغيػقٛب ٖشا قٍٛ اشبضقٞ. ٭ٕ ايٛم٤ٛ دضٜإ اغيا٤ ع٢ً ايعنٛ، ؾًٝػ سيعق١ٝ. إصيا اغيعق١ٝ اعتعُاٍ اإلْا٤.

 

 أسنض سهِ اعتدزاّ ا٫ْا٤ اغينبب بايؿن١ ؟

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اْهغض ؾاربش َهإ ايؾعب عًغ١ً  غيا ص٣ٚ أْػ صمٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ف٢ً ٜٚباح إْا٤ مبب بنب١ ٜغري٠ َٔ ايؿن١ يػري ط١ٜٓ

 َٔ ؾن١. صٚاٙ ايبداصٟ

 

 أسنض سهِ آ١ْٝ ٚثٝاب ايهؿاص؟

٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أماؾ٘ ٜٗٛرٟ خببظ ٚإٖاي١ عٓد١ صٚاٙ أظيز ٚ تٛمأ َٔ َظار٠ َؾضن١ ٚتٛمأ عُض  طاٖض٠ٚآ١ْٝ ايهؿاص ٚثٝابِٗ 

ٜغتشٌ اغيٝتات ٚايٓذاعات َِٓٗ ؾُا اعتعًُٛٙ َٔ آْٝتِٗ ؾٗٛ ظبػ غيا ص٣ٚ أبٛ ثعًب١ اشبؾين قاٍ: قًت صمٞ اهلل عٓ٘ َٔ دض٠ ْقضا١ْٝ. َٚٔ 

٘. َٚا ْغذٛٙ، ٜاصعٍٛ اهلل إْا بأصض قّٛ أٌٖ نتاب أؾٓأنٌ ؼي آْٝتِٗ قاٍ: "٫ تانًٛا ؾٝٗا إ٫ إٔ ٫ دبزٚا غريٖا ؾاغغًٖٛا ثِ نًٛا ؾٝٗا" َتؿل عًٝ
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٫ٚ ٜٓذػ ؽ٧ بايؾو َا مل تعًِ ظباعت٘  بِٗ، ؾٗٛ طاٖض، َٚا ٫ق٢ عٛصاتِٗ، ؾكاٍ أظيز: أسب إيٞ إٔ ٜعٝز إسا ف٢ً ؾٝٗاأٚ فبػٛٙ، أٚ ع٬ َٔ ثٝا

 ٭ٕ ا٭فٌ ايطٗاص٠.

 

 أسنض سهِ عـيِ اغيٝت٘ ٚقضْٗا ٚؿيؿضٖا ٚعقبٗا ٚدًزٖا؟

َِٝت١ُ}اغيشٖب يكٛي٘ تعازي:  . ٫ٚ ٜطٗض بايزباؽ ؼي ؿياٖضظبػٚعـيِ اغيٝت١ ٚقضْٗا ٚؿيؿضٖا ٚساؾضٖا ٚعقبٗا ٚدًزٖا  َُ ُِ اِي ُِٝه ًَ ََِت َع ٚازبًز   {ُسضِّ

دظ٤ َٓٗا. ٚص٣ٚ أظيز عٔ حي٢ٝ بٔ ععٝز عٔ ؽعب١ عٔ اسبهِ عٔ ابٔ أبٞ ي٢ًٝ عٔ عبز اهلل بٔ عهِٝ قاٍ: قض٨ عًٝٓا نتاب صعٍٛ اهلل ف٢ً 

 اب ٫ٚ عقب قاٍ أظيز: َا أفًض إعٓارٙاهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؼي أصض د١ٓٝٗ ٚأْا غ٬ّ ؽاب إٔ ٫ تٓتؿعٛا َٔ اغيٝت١ بإٖ

 

 أسنض سهِ ؽعض اغيٝت٘ ٚايقٛف ٚايضٜؿ ؟

َٖا}. يكٛي٘ تعازي: طاٖضٚايؾعض ٚايقٛف ٚايضٜؿ  َِٚباِص ََٚأ َٗا  َٛاِؾ ِٔ َأِف َِ فٛف اغيٝت١ ٫ أعًِ أسزّا  :ٚايضٜؿ َكٝػ عًٝ٘، ْٚكٌ اغيُْٝٛٞ عٔ أظيز .   {َٚ

 نضٖ٘

٠ ٚيٛ غري َأنٛي١ ناهلض ٚايؿأص. ٜٚغٔ تػط١ٝ اٯ١ْٝ ٚإٜها٤ ا٭عك١ٝ سبزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا نإ َٔ َٝت١ طاٖض٠ ؼي اسبٝا

 .قاٍ: "أٚى عكا٤ى، ٚاسنض اعِ اهلل ٚعيض إْا٤ى، ٚاسنض اعِ اهلل، ٚيٛ إٔ تعضض عًٝ٘ عٛرّا" َتؿل عًٝ٘

 
 أسنض تعضٜـ ا٫عتٓذا٤ ؟ ٚسيا جيظ٨ ؟

 خضز َٔ ايغبًٝري سيا٤ طٗٛص أٚ سذض طاٖض َباح َٓل . ٖٛ اطاي١ َا ا٫عتٓذا٤

حملٌ نُا نإ ؾاإلْكا٤ باسبذض ٚعبٛٙ إٔ ٜبك٢ أثض ٫ ٜظًٜ٘ إ٫ اغيا٤ ٫ٚ جيظ٨ أقٌ َٔ ث٬خ َغشات تعِ نٌ َغش١ احملٌ ٚاإلْكا٤ باغيا٤ عٛر خؾ١ْٛ ا

يكٍٛ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا َضٕ أطٚادهٔ إٔ  ُٖا ٚاغيا٤ أؾنٌٚؿيٓ٘ ناف ٜٚغٔ ا٫عتٓذا٤ باسبذض ٚعبٛٙ ثِ باغيا٤ ؾإٕ عهػ نضٙ ٚجيظ٨ أسز

. ْك ٜتبعٛا اسبذاص٠ باغيا٤ َٔ أثض ايػا٥ؽي ٚايبٍٛ، ؾإْٞ أعتشِٝٝٗ، ٚإٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜؿعً٘ فشش٘ ايرتَشٟ . ؾإٕ عهػ نضٙ 

 عًٝ٘ ٭ٕ اسبذض بعز اغيا٤ ٜكشص احملٌ

 

 ًٛخ ضبٌ اشباصز َٔ ايغبًٝري ؟أسنض سهِ ايطاٖض ٚايٓذػ ايشٟ مل ٜ

 ٚحيضّ بضٚخ ٚعـيِ سبزٜح عًُإ اغيتكزّ-

٫ٚ بايعـياّ ؾإْ٘ طار إخٛاْهِ َٔ ازبٔ" صٚاٙ -ٚطعاّ ٚيٛ يب١ُٝٗ سبزٜح ابٔ َغعٛر إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "٫ تغتٓذٛا بايضٚخ -

ؾإٕ ؾعٌ مل جيظٙ بعز سيو إ٫ اغيا٤ ٭ٕ ا٫عتذُاص صخق١، ؾ٬ تغتباح . ْ٘ أعـيِ سض١ََغًِ. عًٌ ايٓٗٞ بهْٛ٘ طارّا يًذٔ، ؾظارْا ٚطار رٚابٓا أٚزي ٭

 باحملضّ، نغا٥ض ايضخك. قاي٘ ؼي ايهاؼي

 ٭ٕ ا٫عتذُاص ؼي اغيعتار صخق١ يًُؾك١ ؼي غغً٘ يتهضاص ايٓذاع١ ؾٝ٘، خب٬ف غريٙ نُا يٛ تعز٣ اشباصز َٛمع ايعار٠ ؾ٬ جيظ٨ إ٫ اغيا٤-

ا٤ يهٌ خاصز ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؼي اغيشٟ: "ٜػغٌ سنضٙ ٜٚتٛمأ" ٚقاٍ: "إسا سٖب أسزنِ إزي ٚجيب ا٫عتٓذ-

  "ايػا٥ؽي ؾًٝشٖب َع٘ بج٬ث١ أسذاص ؾإْٗا دبظ٨ عٓ٘

ًٝػ َٓا" . صٚاٙ ايطرباْٞ ؼي اغيعذِ ، ٭ْٗا يٝغت ظبغ١، ٫ٚ تقشبٗا ظباع١  سبزٜح: "َٔ اعتٓذ٢ َٔ ايضٜض ؾإ٫ ايطاٖض ناغيين، ٚنايضٜض-

  ايقػري

 ٕ ا٫عتٓذا٤ إصيا ؽضع إلطاي١ ايٓذاع١ ٫ٚ ظباع١ ٖٓاٚايٓذػ ايشٟ مل ًٜٛخ احملٌ ٭-

 
 أسنض َا ٜغٔ يزاخٌ اشب٤٬ ؟

اسبُز هلل ايشٟ أسٖب عين ٜغٔ يزاخٌ اشب٤٬ تكزِٜ ايٝغض٣ ٚقٍٛ بغِ اهلل أعٛس باهلل َٔ اشببح ٚاشببا٥ح ٚإسا خضز قزّ اي٢ُٓٝ ٚقاٍ غؿضاْو 

 ا٭س٣ ٚعاؾاْٞ

 
 أسنض َا ٜهضٙ ؼي ساٍ ايتدًٞ ؟

 ٜٚهضٙ ؼي ساٍ ايتدًٞ اعتكباٍ ايؾُػ ٚايكُض تهضضيّا هلُا-1

 َٚٗب ايضٜض ي٬٦ تضر ايبٍٛ عًٝ٘-2

 صٚاٙ َغًِٚايه٬ّ ْك عًٝ٘ يكٍٛ ابٔ عُض َض صدٌ بايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾغًِ عًٝ٘، ٖٚٛ ٜبٍٛ، ؾًِ ٜضر عًٝ٘ -3
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 ٚايبٍٛ ؼي إْا٤ ب٬ ساد١ ْك عًٝ٘. ؾإٕ ناْت مل ٜهضٙ سبزٜح أ١َُٝ بٓت صق١ٝ.صٚاٙ أبٛ راٚر -4

٭ْٗا َغانٔ ازبٔ، سبزٜح قتار٠ عٔ عبز اهلل بٔ عضدػ ٢ْٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜباٍ ؼي ازبشض قايٛا يكتار٠: َا ٚايؾل :-5 

 إْٗا َغانٔ ازبٔ صٚاٙ أظيز، ٚأبٛ راٚر. ٚصٟٚ إٔ ععز بٔ عبار٠ باٍ ؼي دشض بايؾاّ، ثِ اعتًك٢ َٝتّا ٜهضٙ َٔ ايبٍٛ ؼي ازبشض قاٍ ٜكاٍ

 ْٚاص: ٭ْ٘ ٜٛصخ ايغكِ، ٚسنض ؼي ايضعا١ٜ: ٚصَار-6

 { َأبن٘ؼي  باٍ قا٥ُا زبضح نإإصيا  }٫ٚ ٜهضٙ ايبٍٛ قا٥ُّا: ٚص٣ٚ اسبانِ ٚايرتَشٟ َٔ سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ : -7

 
 َا حيضّ ؼي ساٍ ايتدًٞ ؟ أسنض

كبًٛا ٚحيضّ اعتكباٍ ايكب١ً ٚاعتزباصٖا ؼي ايقشضا٤ ب٬ سا٥ٌ يكٍٛ أبٞ أٜٛب قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إسا أتٝتِ ايػا٥ؽي ؾ٬ تغت-1

ايهعب١، ؾٓٓشضف عٓٗا، ْٚغتػؿض اهلل ايكب١ً ٫ٚ تغتزبضٖٚا ٚيهٔ ؽضقٛا أٚ غضبٛا" . قاٍ أبٛ أٜٛب: ؾكزَٓا ايؾاّ، ؾٛدزْا َضاسٝض قز بٓٝت عبٛ 

ْٗٞ َتؿل عًٝ٘. ٜٚهؿٞ إصخا٤ سًٜ٘ يكٍٛ َضٚإ ا٭فػض أْاخ ابٔ عُض بعريٙ َغتكبٌ ايكب١ً، ثِ دًػ ٜبٍٛ إيٝ٘ ؾكًت أبا عبز ايضظئ أيٝػ قز 

 اٙ أبٛ راٚرعٔ ٖشا ؟ قاٍ: ب٢ً إصيا ْٗٞ عٔ ٖشا ؼي ايؿنا٤، أَا إسا نإ بٝٓو ٚبري ايكب١ً ؽ٧ ٜغرتى ؾ٬ بأؼ صٚ

ايرباط ؼي  ٚإٔ ٜبٍٛ أٚ ٜتػٛؾي بطضٜل َغًٛى ٚؿيٌ ْاؾع أٚ َٛصر َا٤، غيا ص٣ٚ َعاس قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "اتكٛا اغي٬عٔ ايج٬خ-2

 اغيٛاصر ٚقاصع١ ايطضٜل ٚايـيٌ" صٚاٙ أبٛ راٚر

 ٚذبت ؽذض٠ عًٝٗا مثض ٜكقز غيا تكزّ. ٚي٬٦ ٜٓذػ َا عكؽي َٓٗا-3

 "٫ٚ أبايٞ أٚعؽي ايكبٛص قنٝت ساديت أٚ ٚعؽي ايغٛم" صٚاٙ ابٔ َاد٘ -ٚؾٝ٘  -بري قبٛص اغيغًُري سبزٜح عكب١ بٔ عاَض َضؾٛعّا ٚ-4

ًعٛص٠ ٚإٔ ًٜبح ؾٛم قزص سادت٘ قاٍ ؼي ايهاؼي: ٚتهضٙ اإلطاي١ أنجض َٔ اسباد١ ٭ْ٘ ٜكاٍ: إٕ سيو ٜزَٞ ايهبز ٜٚتٛيز َٓ٘ ايباعٛص، ٖٚٛ نؾـ ي-5

١، ٚص٣ٚ ايرتَشٟ عٔ ابٔ عُض َضؾٛعّا "إٜانِ ٚايتعضٟ ؾإٕ َعهِ َٔ ٫ ٜؿاصقهِ، إ٫ عٓز ايػا٥ؽي، ٚسري ٜؿنٞ ايضدٌ إزي أًٖ٘ ؾاعتشِٖٝٛ ب٬ ساد

 "ٚأنضَِٖٛ

 
 أسنضسهِ ٚ ؽضٚؾي ايغٛاى ؟

 -ٜغٔ بعٛر صطب ٫ ٜتؿتت ٫ٚ جيضح ايؿِ ٚنإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜغتاى بعٛر أصاى 

 َطًكّا  يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ايغٛاى َطٗض٠ يًؿِ َضما٠ يًضب" ٖٚٛ َغٕٓٛ -

ٚ٭ْ٘ ٜظٌٜ خًٛف ؾِ  .إ٫ بعز ايظٚاٍ يًقا٥ِ ؾٝهضٙ سبزٜح عًٞ َضؾٛعّا: "إسا فُتِ ؾاعتانٛا بايػزا٠ ٫ٚ تغتانٛا بايعؾٞ" أخضد٘ ايبٝٗكٞ-

 عبار٠ َغتطاب ؾًِ تغتشب إطايت٘ نزّ ايؾٗزا٤ايقا٥ِ، ٚخًٛف ؾِ ايقا٥ِ أطٝب عٓز اهلل َٔ صٜض اغيغو، ٭ْ٘ أثض 

ٜٚغٔ ي٘ قبً٘ بعٛر ٜابػ ٜٚباح بضطب يكٍٛ عاَض بٔ صبٝع١ صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا ٫ أسقٞ ٜتغٛى ٖٚٛ فا٥ِ سغٓ٘ 

 ايرتَشٟ

ضؾٛعّا: "جيظ٨ َٔ ايغٛاى ا٭فابع" صٚاٙ ٚمل ٜقب ايغ١ٓ َٔ اعتاى بػري عٛر ٚقٌٝ ب٢ً بكزص َا حيقٌ َٔ اإلْكا٤.ٖٚٛ ايقشٝض سبزٜح أْػ َ-

 ايبٝٗكٞ، قاٍ ضبُز بٔ عبز ايٛاسز اسباؾفي: ٖشا إعٓار ٫ أص٣ ب٘ بأعّا

 
 َت٢ ٜتأنز ايغٛاى ؟

 ٜٚتأنز عٓز ٚم٤ٛ ٚف٠٬ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ي٫ٛ إٔ أؽل ع٢ً أَيت ٭َضتِٗ بايغٛاى عٓز نٌ ف٠٬" َتؿل عًٝ٘، ٚؼي صٚا١ٜ ٭ظيز-1

 "غٛاى َع نٌ ٚم٤ٛ" ٚيًبداصٟ تعًٝكّا "عٓز نٌ ٚم٤ٛباي

 "عٔ سشٜؿ١ٚاْتباٙ َٔ ّْٛ ٚعٓز تػري صا٥ش١ ؾِ. ٭ٕ ايغٛاى ؽضع إلطاي١ ايضا٥ش١ ٚقضا٠٤ تطٝٝبّا يًؿِ ي٬٦ ٜتأس٣ اغيًو عٓز تًكٞ ايكضا٠٤ َٓ٘، ٚ-2

 ل عًٝ٘نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا قاّ َٔ ايًٌٝ ٜؾٛل ؾاٙ بايغٛاى" َتؿ

ٚنشا عٓز رخٍٛ َغذز َٚٓظٍ غيا ص٣ٚ ؽضٜض بٔ ٖا٧ْ قاٍ: عأيت عا٥ؾ١ بأٟ ؽ٧ نإ ٜبزأ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا رخٌ بٝت٘ ؟ قايت -3

 ٚاغيغذز أٚزي َٔ ايبٝت .بايغٛاى صٚاٙ َغًِ

 ٚإطاي١ عهٛت ٚفؿض٠ أعٓإ ٭ٕ سيو َـي١ٓ تػري ايؿِ-4

 ٓإ ؾقاعزّا٭ٕ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا يٝٓت ايغٛاى يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾاعتاى ب٫ٚ٘ بأؼ إٔ ٜتغٛى بايعٛر ايٛاسز اث-

 
 أسنض عٓٔ ايؿطض٠ ؟

، ٜغٔ سًل ايعا١ْ ْٚتـ اإلبؽي ٚتكًِٝ ا٫ؿياؾض سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: "ايؿطض٠ عيػ: اشبتإ، ٚا٫عتشزار، ٚقك ايؾاصب، ٚتكًِٝ ا٭ؿياؾض-
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 ْٚتـ ا٫بؽي" َتؿل عًٝ٘

  ٓـيض ؼي اغيضآ٠ ٚقٍٛ "ايًِٗ نُا سغٓت خًكٞ ؾشغٔ خًكٞ" صٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚاي-

 ٚايتطٝب بايطٝب سبزٜح أبٞ أٜٛب َضؾٛعّا "أصبع َٔ عٓٔ اغيضعًري، اسبٝا٤، ٚايتعطض، ٚايغٛاى، ٚايٓهاح" صٚاٙ أظيز-

تشٌ باإلمثز نٌ ي١ًٝ قبٌ إٔ ٜٓاّ، ٚنإ ٜهتشٌ ؼي نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜه"ٚا٫نتشاٍ نٌ ي١ًٝ ؼي نٌ عري ث٬ثّا سبزٜح ابٔ عباؼ -

 نٌ عري ث٬ث١ أَٝاٍ" صٚاٙ أظيز ٚايرتَشٟ ٚابٔ َاد٘

ٚسضّ سًكٗا سنضٙ ايؾٝذ تكٞ  ٚسـ ايؾاصب ٚإعؿا٤ ايًشٞ سبزٜح ابٔ عُض َضؾٛعّا "خايؿٛا اغيؾضنري أسؿٛا ايؾٛاصب، ٚأٚؾٛا ايًش٢" َتؿل عًٝ٘-

 أخش َا طار ع٢ً ايكبن١ َٓٗا ٭ٕ ابٔ عُض نإ ٜؿعً٘ إسا سر أٚاعتُض، صٚاٙ ايبداص٫ٟٚ بأؼ ب ايزٜٔ، قاي٘ ؼي ايؿضٚع

ٚؼي قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  "ٚاشبتإ ٚادب ع٢ً ايشنض ٚا٭ْج٢ ٭ْ٘ َٔ ١ًَ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغ٬ّ، ٚؼي اسبزٜح" اختذي َتؿل عًٝ٘ ٚقز قاٍ تعازي-

ايٓغا٤ نٔ خيتذي. ٚقاٍ أظيز: نإ ابٔ عباؼ ٜؾزر ؼي أَضٙ ست٢ قز صٟٚ عٓ٘ أْ٘ ٫ سر ي٘  ريٌٝ ع٢ً إٔ "ٚعًِ "إسا ايتك٢ اشبتاْإ ٚدب ايػغٌ

عٓز ايبًٛؽ ٚقبً٘ أؾنٌ ٭ْ٘ أقضب إزي ايرب٤، ٚ٭ْ٘ قبٌ سيو يٝػ َهًؿّا. ْٚكٌ ؼي ايؿضٚع عٔ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ أْ٘ قاٍ: جيب إسا  ٫ٚ ف٠٬

 ٚدبت ايطٗاص٠ ٚايق٠٬

 
 يٛم٤ٛ ؟أسنض سهِ ايتغ١ُٝ ؼي ا

ابٔ َاد٘ . طدبب ؾٝ٘ ايتغ١ُٝص سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا: "٫ ف٠٬ غئ ٫ ٚم٤ٛ ي٘، ٫ٚ ٚم٤ٛ غئ مل ٜشنض اعِ اهلل عًٝ٘" صٚاٙ أظيز ٚأبٛ راٚر ٚ

  ٚتغكؽي عٗٛا ْك عًٝ٘ سبزٜح "عؿٞ ٭َت٢ عٔ اشبطأ ٚايٓغٝإ"

ٗا سٝح سنضٖا ٜٚبين ع٢ً ٚم٥ٛ٘، قطع ب٘ ؼي اإلقٓاع، ٚسهاٙ ؼي ساؽ١ٝ ايتٓكٝض ٚإٕ سنضٖا ؼي أثٓا٥٘ ابتزا٤ فشش٘ ؼي ا٫ْقاف ٚقٌٝ: ٜأتٞ ب-

 عٔ أنجض ا٭فشاب

 

 أسنض ؾضٚض ايٛم٤ٛ؟

 ٚؾضٚم٘ عت١:

ِِ}غغٌ ايٛد٘ يكٛي٘ تعازي: -1 َُٖه ُُٚدٛ ِِ ِإَي٢ ايق٠ِ٬َّ َؾاِغِغًُٛا  ُُِت ١ ٚم٥ٛ٘ َٚٓ٘ اغينُن١ ٚا٫عتٓؾام سبزٜح عجُإ صمٞ اهلل عٓ٘ ؼي فؿ {ِإَسا ُق

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚؾٝ٘: ؾُنُض ٚاعتٓجض َتؿل عًٝ٘

ََُضاِؾِل}ٚغغٌ ايٝزٜٔ َع اغيضؾكري يكٛي٘ تعازي: -2 ِِ ِإَي٢ اِي َُٜه ِِٜز   {ََٚأ

ِِ}َٚغض ايضأؼ نً٘ يكٛي٘ تعازي: -3 ََِغُشٛا ِبُض٩ُِٚعُه  ابٔ َادَ٘ٚٓ٘ ا٭سْإ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ا٭سْإ َٔ ايضأؼ" . صٚاٙ  {َٚا

ِٔ}ٚغغٌ ايضدًري َع ايهعبري يكٛي٘ تعازي: -4 ِٝ ِِ ِإَي٢ اِيَهِعَب ًَُه  {ََٚأِصُد

 .سيجً٘ ٚايرتتٝب :٭ٕ اهلل تعازي سنضٙ َضتبّا. ٚتٛمأ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َضتبّا ٚقاٍ "ٖشا ٚم٤ٛ ٫ ٜكبٌ اهلل ايق٠٬ إ٫ ب٘" أٟ-5

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صأ٣ صد٬ّ ٜقًٞ ٚؼي ؿيٗض قزَٝ٘ غيع١ قزص ايزصِٖ مل ٜقبٗا اغيا٤ ؾأَضٙ إٔ ٜعٝز سبزٜح خايز بٔ َعزإ إٔ اغيٛا٠٫ :-6 

 ايٛم٤ٛ صٚاٙ أظيز ٚأبٛ راٚر ٚطار ٚايق٠٬ ٚيٛ مل دبب اغيٛا٠٫ ٭َضٙ بػغٌ ايًُع١ ؾكؽي

 
 أسنض ؽضٚؾي ايٛم٤ٛ ؟

 ٚؽضٚط٘ مثا١ْٝ:

 اْكطاع َا ٜٛدب٘ قبٌ ابتزا٥٘ يٝقض-1

 ي١ٝٓ سبزٜح "إصيا ا٭عُاٍ بايٓٝات"ٚا-2

 ٚاإلع٬ّ ٚايعكٌ ٚايتُٝٝظ ٖٚشٙ ؽضٚؾي ؼي نٌ عبار٠ إ٫ ايتُٝٝظ ؼي اسبر- 5ٚ  4ٚ  3

  "ٚاغيا٤ ايطٗٛص اغيباح غيا تكزّ ؼي اغيٝاٙ ؾ٬ ٜقض بٓشٛ َػقٛب سبزٜح "َٔ عٌُ ع٬ُّ يٝػ عًٝ٘ أَضْا ؾٗٛ صر-6

 اإلعباؽ اغيأَٛص ب٘ ٚإطاي١ َا ضيٓع ٚفٛي٘ إزي ايبؾض٠ يٝشقٌ-7

 ٚا٫عتذُاص ٚتكزّ-8

 

 أسنض تعضٜـ اي١ٝٓ ٚأٜٔ ضبًٗا ؟

ؾاي١ٝٓ ٖٓا ققز صؾع اسبزخ أٚ ققز َا دبب ي٘ ايطٗاص٠ نق٠٬ ٚطٛاف َٚػ َقشـ أٚ ققز َا تغٔ ي٘ نكضا٠٤ ٚسنض ٚأسإ ّْٚٛ ٚصؾع ؽو ٚغنب 



تحت إشراف فضيلت الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  األولىمن كتاب منار السبيل الفرقت  الطهارةملزمت س و ج كتاب    

 

 6 

٫ٚ  ٭ٕ ضبٌ اي١ٝٓ ايكًباصتؿع سزث٘ ٫ٚ ٜنض عبل يغاْ٘ بػري َا٣ْٛ. ٚن٬ّ ضبضّ ٚدًٛؼ سيغذز ٚتزصٜػ عًِ ٚأنٌ ؾُت٢ ٣ْٛ ؽ٦ّٝا َٔ سيو 

 ؼي ا٭ثٓا٤ اعتأْـ يٝأتٞ بايعبار٠ بٝكري َا مل ٜهجض ايؾو ؾٝقري نايٛعٛاؼ ؾٝطضح ؽه٘ ؾ٢ اي١ٝٓ. أٚ ؼي ؾضض بعز ؾضاؽ نٌ عبار٠ ٚإٕ ؽو ؾٝٗا

 
 أسنض فؿ١ ايٛم٤ٛ ؟

 زّؼي فؿ١ ايٛم٤ٛ ٢ٖٚ إٔ ٜٟٓٛ ثِ ٜغُٞ غيا تك-

ٜػغٌ نؿٝ٘ ثِ ٜتُنُض ٜٚغتٓؾل ثِ ٜػغٌ ٚدٗ٘ َٔ َٓابت ؽعض ايضأؼ اغيعتار إزي ايشقٔ. غيا ص٣ٚ عٔ عجُإ صمٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ رعا بإْا٤ -

 َغض ؾأؾضؽ ع٢ً نؿٝ٘ ث٬خ َضات ؾػغًُٗا، ثِ أرخٌ ضيٝٓ٘ ؼي اإلْا٤ ؾُنُض ٚاعتٓجض، ثِ غغٌ ٚدٗ٘ ث٬ثّا، ٜٚزٜ٘ إزي اغيضؾكري ث٬خ َضات، ثِ

 بضأع٘، ثِ غغٌ صدًٝ٘ ث٬خ َضات إزي ايهعبري، ثِ قاٍ: صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تٛمأ عبٛ ٚم٥ٛٞ ٖشا اسبزٜح َتؿل عًٝ٘

 ٫ٚ جيظ٨ غغٌ ؿياٖض ؽعض ايًش١ٝ ٚنشا ايؾاصب ٚايعٓؿك١ ٚاسبادبإ ٚعبٖٛا إسا ناْت تقـ ايبؾض٠ ؾٝػغًٗا َٚا ذبتٗا إ٫ إٔ ٫ ٜقـ ايبؾض٠-

 غٌ ؿياٖضٙؾٝذظ٨ غ

 -ثِ ٜػغٌ ٜزٜ٘ َع َضؾكٝ٘ سبزٜح عجُإ اغيتكزّ . 

ؾٝذ ٫ٚ ٜنض ٚعذ ٜغري ذبت ؿيؿض ٚعبٛٙ ٭ْ٘ ٜغري عار٠ ؾًٛ نإ ٚادبّا يبٝٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ ؼي اإلْقاف: ٖٚٛ ايقشٝض، ٚاختاصٙ اي-

 تكٞ ايزٜٔ، ٚأسبل ب٘ نٌ ٜغري َٓع سٝح نإ َٔ ايبزٕ نزّ ٚعذري ٚعبُٖٛا

ِِ}ضيغض طيٝع ؿياٖض صأع٘ َٔ سز ايٛد٘ إزي َا ٜغ٢ُ قؿّا ٚايبٝاض ؾٛم ا٭سْري َٓ٘ يكٛي٘ تعازي:  ثِ- ََِغُشٛا ِبُض٩ُِٚعُه ٚايبا٤ .يإليقام ؾهأْ٘   {َٚا

قاٍ ؼي قاٍ ٚاَغشٛا ص٩ٚعهِ، ٚ٭ٕ ايشٜٔ ٚفؿٛا ٚم٤ٛٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سنضٚا أْ٘ َغض بضأع٘ نً٘، ٫ٚ جيب َغض َا اعرتعٌ َٔ ؽعضٙ، 

ايهاؼي ٚايؾضح: ٚؿياٖض قٍٛ أظيز إٔ اغيضأ٠ جيظ٥ٗا َغض َكزّ صأعٗا، ٭ٕ عا٥ؾ١ ناْت شيغض َكزّ صأعٗا .ٜٚزخٌ عبابتٝ٘ ؼي فُاخٞ أسْٝ٘ 

ٚضيغض بإبٗاَٝ٘ ؿياٖضُٖا سبزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َغض بضأع٘ ٚأسْٝ٘ ؿياٖضُٖا ٚباطُٓٗا فشش٘ ايرتَشٟ ٚيًٓغا٥ٞ 

 ُٓٗا بايغباستري ٚؿياٖضُٖا بإبٗاَٝ٘باط

 -ثِ ٜػغٌ صدًٝ٘ َع نعبٝ٘ ُٖٚا ايعـيُإ ايٓات٦إ ؼي أعؿٌ ايغام سبزٜح عجُإ

 
 أسنض عٓٔ ايٛم٤ٛ ؟

 ٚعٓٓ٘ مثا١ْٝ عؾض:

 اعتكباٍ ايكب١ً قاٍ ؼي ايؿضٚع: ٖٚٛ َتذ٘ ؼي نٌ طاع١ إ٫ يزيٌٝ-1

 ٚايغٛاى غيا تكزّ-2

 ٕٚغغٌ ايهؿري ث٬ثّا سبزٜح عجُا-3

 ٚايبزا٠٤ قبٌ غغٌ ايٛد٘ باغينُن١ ٚا٫عتٓؾام سبزٜح عجُإ اغيتكزّ-4

هٕٛ ٚاغيبايػ١ ؾُٝٗا يػري ايقا٥ِ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يًكٝؽي بٔ فرب٠: "اعبؼ ايٛم٤ٛ ٚخًٌ بري ا٫فابع ٚبايؼ ؼي ا٫عتٓؾام إ٫ إٔ ت -5

 فا٥ُّا" صٚاٙ اشبُغ١، ٚفشش٘ ايرتَشٟ

 عنا٤ َطًكّا يكٛي٘ أعبؼ ايٛم٤ٛ قاٍ ابٔ عُض اإلعباؽ اإلْكا٤ٚاغيبايػ١ ؼي عا٥ض ا٭-6

بٞ ٚايظٜار٠ ؼي َا٤ ايٛد٘ ٭ٕ ؾٝ٘ غنّْٛا ٚؽعٛصّا، ٚيكٍٛ عًٞ ٫بٔ عباؼ أ٫ أتٛمأ يو ٚم٤ٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: ب٢ً. ؾزاى أ-7

زٜ٘ ؾقو بُٗا ٚدٗ٘، ٚأيكِ ابٗاَٝ٘ َا أقبٌ َٔ أسْٝ٘. قاٍ: ثِ عار ٚأَٞ. قاٍ: ؾٛمع إْا٤، ؾػغٌ ٜزٜ٘، ثِ َنُض ٚاعتٓؾل ٚاعتٓجض، ثِ أخش بٝ

 ٛ راٚرؼي َجٌ سيو ث٬ثّا، ثِ أخش نؿّا َٔ َا٤ بٝزٙ اي٢ُٓٝ ؾأؾضغٗا ع٢ً ْافٝت٘، ثِ أصعًٗا تغٌٝ ع٢ً ٚدٗ٘، ٚسنض بك١ٝ ايٛم٤ٛ صٚاٙ أظيز ٚأب

نإ إسا تٛمأ أخش نؿّا َٔ َا٤ ؾأرخً٘ ذبت سٓه٘ ؾدًٌ ب٘ سبٝت٘ ٚقاٍ ٖهشا  ٚربًٌٝ ايًش١ٝ ايهجٝؿ١ سبزٜح أْػ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ-8

 أَضْٞ صبٞ عظ ٚدٌ صٚاٙ أبٛ راٚر

 ٚربًٌٝ ا٭فابع سبزٜح يكٝؽي اغيتكزّ-9

 ٚأخش َا٤ دزٜز يٮسْري نايعنٛ اغيٓؿضر، ٚإصيا ُٖا َٔ ايضأؼ ع٢ً ٚد٘ ايتبع-10

 ٘ ٚعًِ نإ ٜعذب٘ ايتُٝٔ ؼي تضدً٘ ٚتٓعً٘ ٚطٗٛصٙ ٚؾ٢ ؽأْ٘ نً٘ َتؿل عًٝ٘ٚتكزِٜ اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝغض٣ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ-11

ٚصباٚط٠ ضبٌ ايؿضض ٭ٕ أبا ٖضٜض٠ تٛمأ ؾػغٌ ٜزٙ ست٢ أؽضع ؼي ايعنز، ٚصدً٘ ست٢ أؽضع ؼي ايغام، ثِ قاٍ: ٖهشا صأٜت صعٍٛ ف٢ً اهلل -12

ايػض احملذًٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٔ إعباؽ ايٛم٤ٛ، ؾُٔ اعتطاع َٓهِ ؾًٝطٌ غضت٘  عًٝ٘ ٚعًِ ٜتٛمأ ٚقاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "أْتِ

 ٚذبذًٝ٘" َتؿل عًٝ٘

َضتري،  ٚايػغ١ً ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٭ٕ ايٓيب ف٢ً هلل عًٝ٘ ٚعًِ تٛمأ َض٠ َض٠ ٚقاٍ: "ٖشا ٚم٤ٛ َٔ مل ٜتٛمأٙ مل ٜكبٌ اهلل ي٘ ف٠ّ٬. ثِ تٛمأ-13
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 عًري قبًٞ" أخضد٘ ابٔ َاد٘ثِ قاٍ: ٖشا ٚم٥ٛٞ، ٚٚم٤ٛ اغيض

 ٚاعتقشاب سنض اي١ٝٓ إزي آخض ايٛم٤ٛ يتهٕٛ أؾعاي٘ َكض١ّْٚ باي١ٝٓ-14

 ٚاإلتٝإ بٗا عٓز غغٌ ايهؿري ٭ْ٘ أٍٚ َغْٓٛات ايطٗاص٠-15

ٖٛ بزع١، ٚنشا قاٍ ٚايٓطل بٗا عضا نشا قاٍ تبعّا يًُٓكض ٚغريٙ، ٚصرٙ عًٝ٘ اسبذاٟٚ بأْ٘ مل ٜضر ؾٝ٘ سزٜح، ؾهٝـ ٜزع٢ عٓٝت٘ ؟ ! بٌ -16

 ايتًؿفي باي١ٝٓ بزع١ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ؼي ايؿتا٣ٚ اغيقض١ٜ: 

"َا ٚقٍٛ أؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسزٙ ٫ ؽضٜو ي٘ ٚأؽٗز إٔ ضبُزّا عبزٙ ٚصعٛي٘ َع صؾع بقضٙ إزي ايغُا٤: بعز ؾضاغ٘ سبزٜح عُض َضؾٛعّا -17

ي٘ إ٫ اهلل ٚسزٙ ٫ ؽضّٜو ي٘ ٚأؽٗز إٔ ضبُزّا عبزٙ ٚصعٛي٘ إ٫ ؾتشت ي٘ أبٛاب ازب١ٓ َٓهِ َٔ أسز ٜتٛمأ ؾٝغبؼ ايٛم٤ٛ ثِ ٜكٍٛ أؽٗز إٔ ٫ إ

ؾكاٍ:...." ايجُا١ْٝ ٜزخٌ َٔ أٜٗا ؽا٤" صٚاٙ أظيز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر. ٚ٭ظيز ٚأبٞ راٚر ؼي صٚا١ٜ "َٔ تٛمأ ؾأسغٔ ايٛم٤ٛ ثِ صؾع ْـيضٙ إزي ايغُا٤ 

 ٚعام اسبزٜح

صٟٚ عٔ أظيز أْ٘ قاٍ: َا أسب إٔ ٜعٝٓين ع٢ً ٚم٥ٛٞ أسز ٭ٕ عُض قاٍ سيو ٫ٚ بأؼ بٗا سبزٜح -18  َعإٚٚإٔ ٜتٛزي ٚم٤ٛٙ بٓؿغ٘ َٔ غري

 اغيػري٠ أْ٘ أؾضؽ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؼي ٚم٥ٛ٘ صٚاٙ َغًِ. ٚقٍٛ عا٥ؾ١ نٓا ْعز ي٘ طٗٛصٙ ٚعٛان٘

 
 أسنض سهِ اغيغض ع٢ً اشبؿري ؟

ض ع٢ً اشبؿري اخت٬ف. ٚقاٍ أظيز: يٝػ ؼي قًيب َٔ اغيغض ع٢ً اشبؿري ؽ٧. ٚقاٍ: ٖٛ أؾنٌ َٔ ايػغٌ ٭ْ٘ ف٢ً قاٍ ابٔ اغيباصى: يٝػ ؼي اغيغ

ِٝ: اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأفشاب٘ إصيا طًبٛا ا٭ؾنٌ. ٚعٔ دضٜض قاٍ: صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ باٍ ثِ تٛمأ َٚغض ع٢ً خؿٝ٘ قاٍ إبضاٖ

 ع٬ّ دضٜض بعز ْظٍٚ اغيا٥ز٠: َتؿل عًٝ٘نإ ٜعذبِٗ ٖشا اسبزٜح ٭ٕ إ

 

 أسنض ؽضٚؾي اغيغض ع٢ً اشبؿري ؟

 جيٛط بؾضٚؾي عبع١

ْٞ يبغُٗا بعز نُاٍ ايطٗاص٠ باغيا٤ غيا ص٣ٚ اغيػري٠ قاٍ: نٓت َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؼي عؿض ؾأٖٜٛت ٭ْظع خؿٝ٘، ؾكاٍ: "رعُٗا ؾإ-1

 أرخًتُٗا طاٖضتري ؾُغض عًُٝٗا" َتؿل عًٝ٘

ًب ٚعرتُٖا حملٌ ايؿضض ٚيٛ بضبطُٗا ؾإٕ ؿيٗض َٓ٘ ؽ٧ مل جيظ اغيغض، ٭ٕ سهِ َا اعترت اغيغض، ٚسهِ َا ؿيٗض ايػغٌ، ٫ٚ عبٌٝ إزي ازبُع، ؾػ-2

 ايػغٌ. قاي٘ ؼي ايهاؼي

 ٚإَهإ اغيؾٞ بُٗا عضؾّا ٭ْ٘ ايشٟ تزعٛ اسباد١ إيٝ٘-3

ٚعبُٖٛا َغض عًُٝٗا ٚع٢ً عٝٛص ايٓعًري. غيا ص٣ٚ اغيػري٠ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚثبٛتُٗا بٓؿغُٗا ؾإٕ مل ٜجبتا إ٫ بٓعًري نازبٛصبري-4

 َغض ع٢ً ازبٛصبري ٚايٓعًري صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ

 ٚإباستُٗا: ؾ٬ جيٛط اغيغض ع٢ً اغيػقٛب ٚعبٛٙ. ٫ٚ اسبضٜض يضدٌ ٭ٕ يبغ٘ َعق١ٝ، ؾ٬ تغتباح ب٘ ايضخق١-5

 ٚطٗاص٠ عُٝٓٗا-6

 فؿُٗا ايبؾض٠ ؾإٕ ٚفؿٗا مل جيظ اغيغض عًٝ٘، ٭ْ٘ غري عاتض حملٌ ايؿضض أؽب٘ ايٓعٌٚعزّ ٚ-7

 
 َت٢ تبزأ َز٠ اغيغض ع٢ً اشبؿري يًُكِٝ ٚاغيغاؾض ؟

 ٭ٕ عؿض اغيعق١ٝ ٫ تغتباح ب٘ ايضخك -ؾُٝغض يًُكِٝ، ٚايعاف٢ بغؿضٙ 

ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾّا ؼي اغيشٖب. قاي٘ ؼي ايؾضح، سبزٜح عًٞ. صٚاٙ َغًِ. ٚعٔ عٛف  ٫ ٚاغيغاؾض ث٬ث١ أٜاّ بًٝايٝٗٔ، َٔ اسبزخ بعز ايًبػ َّٜٛا ٚي١ًٝ

ظيز ٚقاٍ: بٔ َايو إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض باغيغض ع٢ً اشبؿري ؼي غظ٠ٚ تبٛى ث٬ث١ أٜاّ ٚيٝايٝٗٔ يًُغاؾض َّٜٚٛا ٚي١ًٝ يًُكِٝ صٚاٙ أ

 تبٛى آخض غظ٠ٚ غظاٖا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٖشا أدٛر سزٜح ؼي اغيغض ع٢ً اشبؿري. ٭ْ٘ ؼي غظ٠ٚ 

 ، أٚ ؼي اسبنض ثِ عاؾض، أٚ ؽو ؼي ابتزا٤ اغيغض، مل ٜظر ع٢ً َغض اغيكِٝ ٭ْ٘ ايٝكري َٚا طار مل ٜتشكل ؽضط٘ؾًٛ َغض ؼي ايغؿض ثِ أقاّ

 

 أسنض ضبٌ اغيغض ع٢ً اشبؿري ؟

عاق٘، سبزٜح اغيػري٠ بٔ ؽعب١، صٚاٙ اشب٬ٍ .٫ٚ جيظ٨ َغض أعؿً٘، ٚعكب٘، ٫ٚ  ؾٝنع ٜزٙ ع٢ً َكزَ٘، ثِ ضيغض إزي أع٢ً اشبـ ٚجيب َغض أنجض

٢ ٜغٔ يكٍٛ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘: يٛ نإ ايزٜٔ بايضأٟ يهإ أعؿٌ اشبـ أٚزي باغيغض َٔ أع٬ٙ، ٚقز صأٜت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ضيغض عً
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 ؿياٖض خؿٝ٘ صٚاٙ أبٛ راٚر

 
 يًُغاؾض ؟أسنض َبط٬ت اغيغض ع٢ً اشبؿري 

ٓا َٚت٢ سقٌ َا ٜٛدب ايػغٌ بطٌ ايٛم٤ٛ سبزٜح فؿٛإ بٔ عغاٍ قاٍ: "نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜأَضْا إسا نٓا عؿضّا إٔ ٫ ْٓظع خؿاؾ-

 ث٬ث١ أٜاّ ٚيٝايٝٗٔ إ٫ َٔ دٓاب١" صٚاٙ أظيز ٚايٓغا٥ٞ ٚايرتَشٟ ٚفشش٘

  نٓظعُٗا ؼي قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ،أٚ ؿيٗض بعض ضبٌ ايؿضض بطٌ ايٛم٤ٛ ْٚظع أسز اشبؿري -

 أٚ اْكنت اغيز٠ بطٌ ايٛم٤ٛ غيؿّٗٛ أسارٜح ايتٛقٝت-

 
 أسنض فؿ١ اغيغض ع٢ً ازببري٠ ؟

 ٚفاسب ازببري٠ إٕ ٚمعٗا ع٢ً طٗاص٠ مل تتذاٚط ضبٌ اسباد١ ٖٚٛ ازبضح أٚ ايهغض َٚاسٛي٘ ػيا حيتاز إزي ؽزٙ-

اسب ايؾذ١ "إصيا نإ ٜهؿٝ٘ إٔ ٜتُِٝ ٜٚعنز أٚ ٜعقب ع٢ً دضس٘ خضق١ ٚضيغض عًٝٗا غغٌ ايقشٝض َٚغض عًُٝٗا باغيا٤ ٚأدظأ سبزٜح ف-

 ٜٚػغٌ عا٥ض دغزٙ" صٚاٙ أبٛ راٚر

 -ٚإ٫ ٚدب َع ايػغٌ إٔ ٜتُِٝ هلا إسا نإ ٜتنضص بٓظعٗا

 ٫ٚ َغض َا مل تٛمع ع٢ً طٗاص٠ ٚدباٚط احملٌ ؾٝػغٌ ايقشٝض-

٭ْ٘ مل ٜشنض ايطٗاص٠، ٚحيتٌُ إٔ ٜؾرتؾي  سبزٜح فاسب ايؾذ١ ٫ ٜؾرتؾي تكزّ ايطٗاص٠ هلا ٚضيغض، ٜٚتُِٝ خضٚدّا َٔ اشب٬ف. ٚعٔ أظيز-

 ايتُِٝ عٓز ايعذظ عٔ ايطٗاص٠ ٭ٕ ؾٝ٘ إصيا ٜهؿٝ٘ إٔ ٜتُِٝ ٜٚعقب ع٢ً دضس٘ ثِ ضيغض عًٝٗا َٚجًٗا رٚا٤ أيقل ع٢ً ازبضح ٚعبٛٙ ؾداف َٔ

بإبٗاَ٘ قضس١ ؾأيكُٗا َضاص٠ ؾهإ ٜتٛمأ عًٝٗا ٚقاٍ َايو ؼي ايـيؿض ٜغكؽي: ٜهغٛٙ ْظع٘ ْك عًٝ٘، ٚقز ص٣ٚ ا٭ثضّ عٔ ابٔ عُض أْ٘ خضز 

 َقطه٢ ٚضيغض عًٝ٘.

 
 أسنض ايؿضٚم بري اغيغض ع٢ً اشبؿري ٚع٢ً ازببري٠ ؟

 ٚتؿاصم ازببري٠ اشبـ ؼي ث٬ث١ أؽٝا٤:

 ٚدٛب َغض طيٝعٗا، -1

 ٚنٕٛ َغشٗا ٫ ٜٛقت، -2

 ٚدٛاطٙ ؼي ايطٗاص٠ ايهرب٣، قاي٘ ؼي ايهاؼي -3

 
 أسنض ْٛاقض ايٛم٤ٛ ؟

 ْٛاقض ايٛم٤ٖٛٚٞ مثا١ْٝ

َٔ اِيَػا٥ِؽِي}ق٬ًّٝ نإ أٚ نجريّا طاٖضّا نإ أٚ ظبغّا يكٛي٘ تعازي: اشباصز َٔ ايغبًٝري -1 َِ  ِِ ُِٓه َِ ِٚ َدا٤َ َأَسْز  ص ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 6طاغيا٥ز٠:  {َأ

غا٥ؽي ٚبٍٛ ّْٚٛ" صٚاٙ أظيز ٚايٓغا٥ٞ، ٚايرتَشٟ ٚفشش٘. ٚقٛي٘: "ؾ٬ ٜٓقضف ست٢ ٜغُع فٛتّا أٚ جيز صحيّا" ٚقٛي٘ ؼي اغيشٟ: "ٜػغٌ "ٚيهٔ َٔ 

 "سنضٙ ٜٚتٛمأ" َتؿل عًُٝٗا. ٚقٛي٘ يًُغتشام١: "تٛم٦ٞ يهٌ ف٠٬

ُٖا نايزّ ٚايك٧ ْكض إٕ ؾشؿ ؼي ْؿػ نٌ أسز حبغب٘ يكٛي٘ ؾإٕ نإ ب٫ّٛ أٚ غا٥طّا ْكض َطًكّا ٚإٕ نإ غريخضٚز ايٓذاع١ َٔ بك١ٝ ايبزٕ -2

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يؿاط١ُ بٓت أبٞ سبٝؿ: "إْ٘ رّ عضم ؾتٛم٦ٞ يهٌ ف٠٬" صٚاٙ ايرتَشٟ. ٚص٣ٚ َعزإ بٔ طًش١ عٔ أبٞ ايزصرا٤ إٔ ايٓيب

، أْا فببت ي٘ ٚم٤ٛٙ صٚاٙ أظيز ٚايرتَشٟ ٚقاٍ: ٖشا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قا٤ ؾتٛمأ ؾًكٝت ثٛبإ ؼي َغذز رَؾل، ؾشنضت ي٘ سيو ؾكاٍ: فزم

: إسا نإ ؾاسؾّا ؾعًٝ٘ اإلعار٠ قاٍ أظيز: عز٠ َٔ ايقشاب١ تهًُٛا ؾٝ٘ ابٔ ٫ٚ ٜٓكض ايٝغري يكٍٛ ابٔ عباؼ ؼي ايزّأفض ؽ٧ ؼي ٖشا ايباب. 

ضف هلِ طبايـ ؼي عقضِٖ، ؾهإ إطياعّا قاٍ ؼي عُض عقض بجض٠ ؾدضز رّ ٚف٢ً ٚمل ٜتٛمأ ٚ ابٔ أبٞ أٚؾ٢ عقض ر٬َّ ٚسنض غريِٖ ٚمل ٜع

 ٚايكٝض ٚايقزٜز نايزّ ؾُٝا سنضْا، قاٍ أظيز: ُٖا أخـ عًٞ سهُّا َٔ ايزّايهاؼي: 

" صٚاٙ ايعري ٚنا٤ ايغ٘ ؾُٔ ْاّ ؾًٝتٛمأيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "ٚيهٔ َٔ غا٥ؽي ٚبٍٛ ّْٚٛ" ٚقٛي٘ " طٚاٍ ايعكٌ أٚ تػطٝت٘ بإغُا٤ أٚ ّْٛ-3 

  ٛ راٚرٚأَا ازبٕٓٛ ٚاإلغُا٤ ٚايغهض ٚعبٛٙ ؾٝٓكض إطياعّا.أب

ٕ ٫ٚ َا مل ٜهٔ ايّٓٛ ٜغريّا عضؾّا َٔ دايػ ٚقا٥ِ غيا ص٣ٚ أْػ إٔ أفشاب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ناْٛا ٜٓتـيضٕٚ ايعؾا٤ ؾٝٓإَٛ ثِ ٜقًٛ-

 ٜتٛم٪ٕٚ صٚاٙ َغًِ سيعٓاٙ

سبزٜح بغض٠ بٓت فؿٛإ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "َٔ َػ سنضٙ   سا٥ٌ أٚ سًك١ ربضٙؾضز اٯرَٞ اغيتقٌ ب٬ -٫ ؿيؿضٙ  -َغ٘ بٝزٙ -4
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قاٍ أظيز: سزٜح أّ سبٝب١ فشٝض ٖٚشا عاّ  "ؾًٝتٛمأ" قاٍ أظيز: ٖٛ سزٜح فشٝض. ٚؼي سزٜح أبٞ أٜٛب ٚ أّ سبٝب١ "َٔ َػ ؾضد٘ ؾًٝتٛمأ

 ، تٓبٝ٘ ع٢ً ْكن٘ سيغ٘ َٔ غريٙ . ْٚق٘ ع٢ً ْكض ايٛم٤ٛ سيػ ؾضز ْؿغ٘ ٚمل ٜٗتو ب٘ سض١َ

 ٫ َػ اشبقٝتري ٫ٚ َػ ضبٌ ايؿضز ايبا٥ٔ ٭ٕ ربقٝك ايؿضز ب٘ ريٌٝ ع٢ً عزَ٘ ؾُٝا عٛاٙ

َِّغا٤َ}، ٚيٛ نإ اغيًُٛؼ َٝتّا أٚ عذٛطّا أٚ ضبضَّا يكٛي٘ تعازي: غيػ بؾض٠ ايشنض ٭ْج٢ ّاٚ ا٭ْج٢ ايشنض، يؾ٠ٛٗ َٔ غري سا٥ٌ-5 ُِ اي ََِغُت ٫ ِٚ ، 1 {َأ

قاٍ ابٔ َغعٛر: ايكب١ً َٔ ايًُػ ٚؾٝٗا ايٛم٤ٛ صٚاٙ أبٛ راٚر، ؾإٕ غيغٗا َٔ ٚصا٤ سا٥ٌ، مل ٜٓكض ؼي قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ، ٚع٦ٌ  {أٚغيغتِ}ٚقض٨ 

ؼي ايهاؼي ٫ ؾضم  أظيز عٔ اغيضأ٠ إسا غيغت طٚدٗا قاٍ: َا مسعت ؾٝ٘ ؽ٦ّٝا، ٚيهٔ ٖٞ ؽكٝك١ ايضداٍ، أسب إيٞ إٔ تتٛمأ، ٫ غيػ َٔ رٕٚ عبع ٚقاٍ

 بري ايقػري٠ ٚايهبري٠ ٚسٚات احملاصّ ٚغرئٖ يعُّٛ ا٭ري١

 -٫ٚ غيػ عٔ ٚؿيؿض ٚؽعض ٫ٚ ايًُػ بشيو ٭ْ٘ ٫ ٜكع عًٝ٘ اعِ اَضأ٠

 -٫ٚ ٜٓتكض ٚم٤ٛ اغيُغٛؼ ؾضد٘ ٫ٚ اغيًُٛؼ بزْ٘، ٚيٛ ٚدز ؽ٠ٛٗ يعزّ تٓاٍٚ ايٓك ي٘

اؼ ناْا ٜأَضإ غاعٌ اغيٝت بايٛم٤ٛ قاٍ أبٛ ٖضٜض٠: أقٌ َا ؾٝ٘ ايٛم٤ٛ ٫ٚ ْعًِ هلِ طبايؿّا ؼي ٭ٕ ابٔ عُض ٚابٔ عبغغٌ اغيٝت أٚ بعن٘: -6

ز ٜزٍ ايقشاب١، ٚقٌٝ ٫ ٜٓكض. ٖٚٛ قٍٛ أنجض ايعًُا٤، قاٍ اغيٛؾل: ٖٚٛ ايقشٝض، ٭ْ٘ مل ٜضر ؾٝ٘ ْك ٫ٚ ٖٛ ؼي َع٢ٓ اغيٓقٛل عًٝ٘ ٚن٬ّ أظي

 ٜتٛمأ. ٚعًٌ ْؿٞ ايٛدٛب، بهٕٛ اشبرب َٛقٛؾّا ع٢ً أبٞ ٖضٜض٠،  أسب إيٞ إٔ :ع٢ً أْ٘ َغتشب ؾإْ٘ قاٍ

 -ٚايػاعٌ، ٖٛ َٔ ٜكًب اغيٝت ٜٚباؽضٙ، ٫ َٔ ٜقب اغيا٤ ٚعبٛٙ

سبزٜح دابض بٔ مسض٠ إٔ صد٬ّ عأٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: أْتٛمأ َٔ سبّٛ ايػِٓ ؟ قاٍ: "إٕ ؽ٦ت تٛمأ، ٚإٕ ؽ٦ت أنٌ سبِ اإلبٌ ٚيٛ ٦ّْٝا -7

 قاٍ: أْتٛمأ َٔ سبّٛ اإلبٌ ؟ قاٍ: "ْعِ تٛمأ َٔ سبّٛ اإل بٌ" صٚاٙ َغًِ . "تٛما٫ ت

 ؾ٬ ْكض ببك١ٝ أدظا٥ٗا نهبز ٚقًب ٚطشاٍ ٚنضـ ٚؽشِ ٚن١ًٝ :-

١ً ٭ْ٘ يٝػ بًشِ، ٚعٓ٘ ٜٓكض، ٭ٕ ايًشِ ٜعرب عٔ طي ٚيغإ ٚصأؼ ٚعٓاّ ٚنٛاصع َٚقضإ َٚضم سبِ، ٫ٚ حيٓح بشيو َٔ سًـ ٫ ٜأنٌ سبُّا

 اسبٝٛإ، نًشِ اشبٓظٜض

ُ٘}يكٛي٘ تعازي: ايضر٠ عٔ اإلع٬ّ -8 ًُ َُ ِٕ َؾَكِز َسِبؽَي َع َِٜهُؿِض ِباِيِأضَيا  ِٔ ََ ًَُو}ٚقٛي٘:   {َٚ َُ َّ َع َِٝشَبَط ِٔ َأِؽَضِنَت َي ٚنٌ َا أٚدب ايػغٌ أٚدب   {َي٦ِ

 ايٛم٤ٛ غري اغيٛت

 
 زخ ، أٚ تٝكٔ اسبزخ ٚؽو ؼي ايطٗاص٠ عٌُ سيا تٝكٔ  ؟)َٚٔ تٝكٔ ايطٗاص٠ ٚؽو ؼي اسبأسنض اسبهِ ٚايزيٌٝ ع٢ً 

 َٚٔ تٝكٔ ايطٗاص٠ ٚؽو ؼي اسبزخ، أٚ تٝكٔ اسبزخ ٚؽو ؼي ايطٗاص٠ عٌُ سيا تٝكٔ

 ٫، ؾ٬ٚبٗشا قاٍ عا١َ أٌٖ ايعًِ، قاي٘ ؼي ايؾضح يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: " إسا ٚدز أسزنِ ؼي بطٓ٘ ؽ٦ّٝا، ؾأؽهٌ عًٝ٘ ٌٖ خضز َٓ٘ ؽ٧ أّ 

 .خيضدٔ َٔ اغيغذز ست٢ ٜغُع فٛتّا أٚ جيز صحيّا" صٚاٙ َغًِ ٚايرتَشٟ

 

 أسنض َا حيضّ ع٢ً احملزخ ؟

 .سبزٜح ابٔ عُض َضؾٛعّا "٫ ٜكبٌ اهلل ف٠ّ٬ بػري طٗٛص، ٫ٚ فزق١ َٔ غًٍٛ" صٚاٙ ازبُاع١ إ٫ ايبداصٟٚحيضّ ع٢ً احملزخ ايق٠٬:-

 . عًٝ٘ ٚعًِ "ايطٛاف بايبٝت ف٠٬ إ٫ إٔ اهلل أباح ؾٝ٘ ايه٬ّ" صٚاٙ ايؾاؾعٞؾضمّا نإ أٚ ْؿ٬ّ يكٛي٘ ف٢ً اهلل ٚايطٛاف-

َٕ}ؾإٕ نإ حبا٥ٌ مل حيضّ، ٭ٕ اغيػ إسّا يًشا٥ٌ ٚا٭فٌ ؼي سيو قٛي٘ تعازي:  َٚػ اغيقشـ ببؾضت٘ ب٬ سا٥ٌ َُّضٚ َُُط ُ٘ ِإيَّا اِي َُغُّ َٜ ٚؼي .{٫ 

ٝ٘ عٔ دزٙ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نتب إزي أٌٖ ايُٝٔ نتابّا ٚؾٝ٘ ٫ ضيػ ايكضإٓ إ٫ سزٜح أبٞ بهض بٔ ضبُز بٔ عُضٚ بٔ سظّ عٔ أب

 طاٖض. صٚاٙ ا٭ثضّ ٚايزاصقطين َتق٬ّ، ٚاستر ب٘ أظيز ٖٚٛ غيايو ؼي اغيٛطأ َضع٬ّ

٘ ٚصسيا قاٍ: ٫ حيذظٙ عٔ ايكضإٓ ؽ٧ سبزٜح عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘، نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ حيذب ٜٚظٜز َٔ عًٝ٘ غغٌ بكضا٠٤ ايكضإٓ

 .يٝػ ازبٓاب١ صٚاٙ ابٔ خظضي١ ٚ اسبانِ ٚايزاصقطين ٚفششاٙ

ٌٍ}يكٛي٘ تعازي:  ٚايًبح ؼي اغيغذز ب٬ ٚم٤ٛ ُّٓبا ِإ٫َّ َعاِبِضٟ َعِبٝ ص ٖٚٛ ايطضٜل، ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "٫ أسٌ اغيغذز 43طايٓغا٤:  {٫ََٚ ُد

أبٛ راٚر، ؾإٕ تٛمأ ازبٓب داط ي٘ ايًبح ؾٝ٘، غيا ص٣ٚ ععٝز بٔ َٓقٛص ٚ ا٭ثضّ عٔ عطا٤ بٔ ٜغاص قاٍ: صأٜت صدا٫ّ َٔ سبا٥ض ٫ٚ دٓب" صٚاٙ 

 .أفشاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، جيًغٕٛ ؼي اغيغذز ِٖٚ صبٓبٕٛ، إسا تٛم٪ٚا ٚم٤ٛ ايق٠٬

 .سنض اشبطابٞ إٔ اإلَاّ أظيز نإ ٜٖٛٔ سزٜح ع٢ً ٖشايهٔ خايؿُٗا ا٫نجضٕٚ ؾنعؿٛا ٖشا اسبزٜح نُا قاٍ ايٟٓٛٚ:  -

ضأ ايكضإٓ ع٢ً إٔ اسبزٜح يٛ فض مل ٜهٔ ري٬ٝ ع٢ً ذبضِٜ قضا٠٤ ايكضإٓ ؼي ساي١ ازبٓب، ٭ْ٘ يٝػ ؾٝ٘ إ٫ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٫ ٜك

ٛط ٭ْٗا َهض١ٖٚ أٚ خ٬ف ا٭ٚزي ؾكز فض أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ؼي ساي١ ازبٓاب١، ؾكز ٜهٕٛ تضى ايكضا٠٤ ؼي ٖشٙ اسباي١ ٫ ٭ْٗا ضبض١َ بٌ جي
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 .ٚعًِ نإ ٜشنض اهلل ؼي نٌ أسٛاي٘

 
 أسنض َا ٜٛدب ايػغٌ ؟

 ٖٚٛ عبع١

ؾًٛ اغتغٌ ي٘ ثِ خضز ب٬ يش٠ مل ٜعز .  ، ؾًٛ أسػ باْتكاي٘ ؾشبغ٘ ؾًِ خيضز ٚدب ايػغٌ يٛدٛر ايؾ٠ٛٗ باْتكاي٘ أؽب٘ َا يٛ ؿيٗضاْتكاٍ اغيين-1

 ػغٌ ٭ْٗا دٓاب١ ٚاسز٠ ؾ٬ تٛدب غغًرياي

ٜٚؾرتؾي إٔ ٜهٕٛ بًش٠ ٖشا قٍٛ عا١َ ايؿكٗا٤ سهاٙ ايرتَشٟ، ٫ٚ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾّا يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعًٞ:  خضٚد٘ َٔ طبضد٘ ٚيٛ رَّا-2

 بايعذ١ً ٚقاٍ: إبضاِٖٝ اسبضبٞ ."إسا ؾندت اغيا٤ ؾاغتغٌ" صٚاٙ أبٛ راٚر، ٚايؿنذ خضٚد٘ ع٢ً ٚد٘ ايؾز٠

 :ْعِ . صٚاٙ ايٓغا٥َٞا مل ٜهٔ ْا٥ُّا ٚعبٛٙ ؾ٬ ٜؾرتؾي سيو يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ غيا ع٦ٌ، ٌٖ ع٢ً اغيضأ٠ غغٌ إسا استًُت؟ قاٍ

ف٢ً  يكٛي٘ ٚيٛ ربضا غيٝت أٚ ب١ُٝٗ أٚ طري يهٔ ٫ جيب ايػغٌ إ٫ ع٢ً ابٔ عؾض ٚبٓت تغع تػٝٝب اسبؾؿ١ نًٗا أٚ قزصٖا ب٬ سا٥ٌ ؼي ؾضز -3

١ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إسا دًػ بري ؽعبٗا ا٭صبع، َٚػ اشبتإ اشبتإ ٚدب ايػغٌ" صٚاٙ. َٚع٢ٓ ايٛدٛب ؼي سل َٔ مل ٜبًؼ، إٔ ايػغٌ ؽضؾي يقش

 ف٬ت٘ ٚطٛاؾ٘ ٚقضا٤ت٘

 ٚايٓغا٥ٞ ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض قٝػ بٔ عافِ إٔ ٜػتغٌ سري أعًِ صٚاٙ أبٛ راٚر  إع٬ّ ايهاؾض ٚيٛ َضتزّا-4

 خضٚز رّ اسبٝض-5

 قاٍ ؼي اغيػين: ٫ خ٬ف ؼي ٚدٛب ايػغٌ بُٗا خضٚز رّ ايٓؿاؼ-6

٭ْ٘ يٛ نإ عٔ سزخ مل ٜضتؿع َع بكا٤ عبب٘، ٚيٛ نإ عٔ ظباع١ مل ٜطٗض َع بكا٤ عبب٘ .يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إغغًٓٗا"  تعبزّااغيٛت -7

 ا٤ ٚعزص" ٚقاٍ ؼي احملضّ: "اغغًٛٙ سي

 

 سنض ؽضٚؾي ؽضٚؾي ايػغٌ ؟أ

 ٚؽضٚؾي ايػغٌ عبع١

إطاي١ َا ضيٓع  - 7اغيا٤ ايطٗٛص اغيباح             - 6ايتُٝٝظ                       -5ايعكٌ            -4اإلع٬ّ           – 3اي١ٝٓ           – 2اْكطاع َا ٜٛدب٘         -1

 ٚفٛي٘

 
 أسنض ٚادبات ايػغٌ ؟

 ٘ ايتغ١ُٝ ٚتغكؽي عّٗٛا ٚتكزّ عبٛٙ ؼي ايٛم٤ٛٚٚادب

 
 أسنض ؾضٚض ايػغٌ ؟

ٚؾضم٘ إٔ ٜعِ باغيا٤ طيٝع بزْ٘ ٚراخٌ ؾُ٘ ٚأْؿ٘ ست٢ َا ٜـيٗض َٔ ؾضز اغيضأ٠ عٓز ايكعٛر سبادتٗا ٚست٢ باطٔ ؽعضٖا ٚجيب ْكن٘ ؼي  -

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚم٤ٛ ازبٓاب١ ؾأؾضؽ ع٢ً ٜزٜ٘، سبزٜح ١َُْٛٝ ٚمع صعٍٛ اهلل اسبٝض ٚايٓؿاؼ ٫ ازبٓاب١ ٜٚهؿٞ ايـئ ؾ٢ اإلعباؽ

ٚدٗ٘ ٚسصاعٝ٘، ثِ أؾاض اغيا٤ ع٢ً صأع٘، ثِ غغٌ دغزٙ، ؾأتٝت٘ باغيٓزٌٜ ؾًِ ٜضرٖا، ٚدعٌ  ؾػغًُٗا َضتري أٚ ث٬ثّا، ثِ شينُض ٚاعتٓؾل ٚغغٌ

 . ٜٓؿض اغيا٤ بٝزٜ٘ َتؿل عًٝ٘

 ، أؾاض عًٝ٘ اغيا٤ ث٬خ َضات، ثِ غغٌ عا٥ض دغزٙ َتؿل عًٝ٘أْ٘ قز ص٣ٚ بؾضت٘ خيًٌّ ؽعضٙ بٝزٙ ست٢ إسا ؿئٚؼي سزٜح عا٥ؾ١: ثِ 

 اْكنٞ ؽعضى ٚاغتغًٞ"" ٚجيب ْكن٘ ؼي اسبٝض ٚايٓؿاؼ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعا٥ؾ١

، طيعّا بري اسبزٜجري، ٚيٝػ بايٛدٛب ٭ْ٘ يٝػ ؼي غغٌ اسبٝض إصيا ٖٛ ؼي ساٍ اسبٝض يإلسضاّ، ٚيٛ ثبت ا٭َض بٓكن٘ سبٌُ ع٢ً ا٫عتشباب

ث٬خ  ٫ ازبٓاب١ يكٍٛ أّ ع١ًُ: قًت: ٜاصعٍٛ اهلل إْٞ اَضأ٠ أؽز مؿض صأعٞ، أؾأْكن٘ يػغٌ ازبٓاب١؟ ؾكاٍ "٫، إصيا ٜهؿٝو إٔ ذبجٞ ع٢ً صأعو

 .ٜٚهؿٞ ايـئ ؾ٢ اإلعباؽ . سجٝات، ثِ تؿٝنري عًٝو اغيا٤ ؾتطٗضٜٔ" صٚاٙ َغًِ

 
 أسنض عٓٔ ايػغٌ ؟

عار٠ غغٌ . ٚاطاي١ َا يٛث٘ َٔ أس٣. ٚإؾضاغ٘ اغيا٤ ع٢ً صأع٘ ث٬ثّا، ٚع٢ً بك١ٝ دغزٙ ث٬ثّا، ٚايتٝأَ، ٚاغيٛا٠٫، ٚإَضاص ايٝز ع٢ً ازبغز، ٚإايٛم٤ٛ قبً٘-

 صدًٝ٘ سيهإ أخض سبزٜح عا٥ؾ١ ٚ ١َُْٛٝ ؼي فؿ١ غغً٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َتؿل عًُٝٗا، ٚؼي سزٜح ١َُْٛٝ "ثِ تٓش٢ ؾػغٌ قزَٝ٘" صٚاٙ

 ايبداصٟ
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، ٚإٕ ٣ْٛ صؾع اسبزثري أٚ اسبزخ ٚأطًل، أٚ أَضّا ٫ ٜباح إ٫ بٛم٤ٛ ٚغغٌ، أدظأ عُٓٗا قاٍ َٚٔ ٣ْٛ غغ٬ّ َغّْٓٛا، أٚ ٚادبّا، أدظأ أسزُٖا عٔ اٯخض

ِّ بزْ٘، ٚمل ٜتٛمأ ؾكز أر٣ َا عًٝ٘ابٔ عبز ايرب طياع ٫ خ٬ف ؾٝ٘، إ٫ أِْٗ ، ٭ٕ اهلل تعازي إصيا اؾرتض عًٝ٘ ايػغٌ، ٖٚشا إ: اغيػتغٌ إسا ع

 أطيعٛا ع٢ً اعتشباب ايٛم٤ٛ قبً٘، تأعّٝا ب٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

ٜٚغٔ ايٛم٤ٛ سيز ٖٚٛ صطٌ ٚثًح بايعضاقٞ، ٚأٚقٝتإ ٚأصبع١ أعباع بايكزعٞ ٚا٫غتغاٍ بقاع ٖٚٛ عيغ١ أصطاٍ ٚثًح بايعضاقٞ ٚعؾض أٚام 

 إ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜػتغٌ بايقاع إزي عيغ١ أَزار ٜٚتٛمأ باغيز َتؿل عًٝ٘ٚعبعإ بايكزعٞ سبزٜح أْػ صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: ن

 ِ سضّٜٚهضٙ اإلعضاف ٫ اإلعباؽ بزٕٚ َا سنض ٜٚباح ايػغٌ ؼي اغيغذز َا مل ٜ٪س ب٘ ٚؼي اسبُاّ إٕ أَٔ ايٛقٛع ؼي احملضّ ؾإٕ خٝـ نضٙ ٚإٕ عً-

 
 أسنض ا٭غغاٍ اغيغتشب١ ؟

 ٖٚٞ عت١ عؾض: ؼي ا٭غغاٍ اغيغتشب١

 ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "َٔ دا٤ َٓهِ ازبُع١ ؾًٝػتغٌ" َتؿل عًُٝٗا.آنزٖا يق٠٬ طيع١ ؼي َٜٛٗا يشنض سنضٖا -

 ؾًٝػتغٌ َٚٔ ظيً٘ ؾًٝتٛمأ" صٚاٙ أظيز سبزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا "َٔ غغٌ َٝتّايػغٌ َٝت  -

 ٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜػتغٌ ّٜٛ ايؿطض ٚا٭مش٢ صٚاٙ ابٔ َاد٘سبزٜح ابٔ عباؼ، ٚ ايؿان٘ بٔ ععز إٔ اييعٝز ؼي َٜٛ٘  -

 قٝاعّا ع٢ً ازبُع١ ٚايعٝز، ٭ُْٗا جيتُع هلُاٚيهغٛف ٚاعتغكا٤ -

 ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اغتغٌ َٔ اإلغُا٤ َتؿل عًٝ٘ٚدٕٓٛ ٚإغُا٤  -

 عتشٝنت: "اغتغًٞ يهٌ ف٠٬" صٚاٙ أبٛ راٚريكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يظٜٓب بٓت دشؿ غيا ا٫ٚعتشام١ يهٌ ف٠٬ -

 سبزٜح طٜز بٔ ثابت أْ٘ صأ٣ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ دبضر إل٬ٖي٘ ٚاغتغٌ صٚاٙ ايرتَشٟ ٚسغٓ٘ٚإلسضاّ -

 ٭ٕ ابٔ عُض نإ ٫ ٜكزّ َه١ إ٫ بات بشٟ ط٣ٛ ست٢ ٜقبض ٜٚػتغٌ ٜٚزخٌ ْٗاصّاٚيزخٍٛ َه١ ٚسضَٗا -

 ٚطٛاف ٚراع َٚبٝت سيظريؿ١ ٚصَٞ طياص ٜٚتُِٝ يًهٌ يًشاد١ ٚغيا ٜغٔ ي٘ ايٛم٤ٛ إٕ تعشص ؼي ا٭غغاٍ اغيغتشب١ٚٚقٛف بعضؾ١ ٚطٛاف طٜاص٠ -

 
 أسنض ؽضٚؾي ايتُِٝ ؟

 ٜٚقض بؾضٚؾي مثا١ْٝ:

٠ قبٌ ٚقتٗا ٫ٚ يٓاؾ١ً رخٍٛ ٚقت ايق٠٬ ؾ٬ ٜقض ايتُِٝ يق٬ - 6ٚا٫عتٓذا٤ أٚ ا٫عتذُاص  -5ٚايتُٝٝظ،  - 4ٚايعكٌ،  - 3ٚاإلع٬ّ،  - 2اي١ٝٓ، -1

 ٚقت ْٗٞ

تعشص اعتعُاٍ اغيا٤ إَا يعزَ٘ أٚ شبٛؾ٘ باعتعُاي٘ اينضص ٚجيب بشي٘ يعطؾإ َٔ آرَٞ أٚ ب١ُٝٗ ضبرتَري َٚٔ ٚدز َا٤ ٫ ٜهؿٞ يطٗاصت٘  - 7

يٝ٘ إ٫ بعز خضٚد٘ عزٍ إزي ايتُِٝ اعتعًُ٘ ؾُٝا ٜهؿٞ ٚدٛبا ثِ تُِٝ ٚإٕ ٚفٌ اغيغاؾض إزي اغيا٤ ٚقز مام ايٛقت أٚ عًِ إٔ ايٓٛب١ ٫ تقٌ إ

دز ضبزخ ٚغريٙ ٫ ٚيٛ ؾات٘ ايٛقت َٚٔ ؼي ايٛقت أصام اغيا٤ أٚ َض ب٘ ٚأَهٓ٘ ايٛم٤ٛ ٜٚعًِ أْ٘ ٫ جيز غريٙ سضّ ثِ إٕ تُِٝ ٚف٢ً مل ٜعز ٚإٕ ٚ

٫ تُِٝ ٜٚقض ايتُِٝ يهٌ سزخ ببزْ٘ ٚثٛب٘ ظباع١ َٚع٘ َا٤ ٫ ٜهؿٞ ٚدب غغٌ ثٛب٘ ثِ إٕ ؾنٌ ؽ٧ غغٌ بزْ٘ ثِ إٕ ؾنٌ ؽ٧ تطٗض ٚإ

 ٚيًٓذاع١ ع٢ً ايبزٕ بعز ربؿٝؿٗا َا أَهٔ ؾإٕ تُِٝ هلا قبٌ ربؿٝؿٗا مل ٜقض

إٔ ٜهٕٛ برتاب طٗٛص َباح غري ضبرتم ي٘ غباص ٜعًل بايٝز ؾإٕ مل جيز سيو ف٢ً ايؿضض ؾكؽي ع٢ً سغب ساي٘ ٫ٚ ٜظٜز ؼي ف٬ت٘ ع٢ً  - 8

ًَ}يكٛي٘ تعازي:  َا جيظ٨ ٫ٚ إعار٠ ِّبّاَؾ ُُٛا َفِعٝزّا َط َّ َٝ ََا٤ّ َؾَت ٚقٛي٘ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إٕ ايقعٝز ايطٝب طٗٛص اغيغًِ ٚإٕ مل جيز   {ِِ َتِذُزٚا 

 .اغيا٤ عؾض عٓري، ؾإسا ٚدز اغيا٤ ؾًُٝغ٘ بؾضت٘ ؾإٕ سيو خري" فشش٘ ايرتَشٟ

 
 أسنض ٚادبات ايتُِٝ ؟

 ٚٚادب ايتُِٝ ايتغ١ُٝ ٚتغكؽي عٗٛا

 
 ايتُِٝ ؟أسنض ؾضٚض 

 ٚؾضٚم٘ عيغ١ :

ايرتتٝب ؼي ايطٗاص٠ ايقػض٣ ؾًٝظّ َٔ دضس٘ ببعض أعنا٤ ٚم٥ٛ٘ إسا تٛمأ إٔ ٜتُِٝ ي٘  - 3َٚغض ايٝزٜٔ إزي ايهٛعري  - 2َغض ايٛد٘  - 1

ٚ ظباع١ ؾ٬ تهؿٞ ١ْٝ تعٝري اي١ٝٓ غيا تُِٝ ي٘ َٔ سزخ أ - 5اغيٛا٠٫ ؾًٝظَ٘ إٔ ٜعٝز غغٌ ايقشٝض عٓز نٌ تُِٝ  - 4عٓز غغً٘ يٛ نإ فشٝشا 

 أسزُٖا عٔ اٯخض ٚإٕ ْٛاُٖا أدظأ
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 أسنض َبط٬ت ايتُِٝ ؟

 َٚبط٬ت٘ عيغ١ :

عار٠ َا أبطٌ ايٛم٤ٛ ٚٚدٛر اغيا٤ ٚخضٚز ايٛقت ٚطٚاٍ اغيبٝض ي٘ ٚخًع َا َغض عًٝ٘ ٚإٕ ٚدز اغيا٤ ٖٚٛ ؼي ايق٠٬ بطًت ٚإسا اْكنت مل دبب اإل

ب بٝزٜ٘ َؿضديت ا٭فابع مضب١ ٚاسز٠ ٚا٭سٛؾي اثٓتإ يعز ْظع خامت ٚعبٛٙ ؾُٝغض ٚدٗ٘ بباطٔ ٚفؿت٘ إٔ ٜٟٓٛ ثِ ٜغُٞ ٜٚنضب ايرتا

يهٔ يٛ  أفابع٘ ٚنؿٝ٘ بضاستٝ٘ ٚعٔ غئ ٜضدٛ ٚدٛر اغيا٤ تأخري ايتُِٝ إزي آخض ايٛقت اغيدتاص ٚي٘ إٔ ٜقًٞ بتُِٝ ٚاسز َا ؽا٤ َٔ ايؿضض ٚايٓؿٌ

 تُِٝ يًٓؿٌ مل ٜغتبض ايؿضض

 
 يتُِٝ ؟أسنض فؿ١ ا

ٚفؿت٘ إٔ ٜٟٓٛ، ثِ ٜغُٞ ٜٚنضب ايرتاب بٝزٜ٘ َؿضديت ا٭فابع مضب١ ٚاسز٠ سبزٜح عُاص ٚؾٝ٘: "ايتُِٝ مضب١ يًٛد٘ ٚايهؿري" صٚاٙ أظيز -

إٕ ؾُٝغض ٚدٗ٘ بباطٔ أفابع٘ ٚنؿٝ٘ بضاستٝ٘ إٕ انتؿ٢ بنضب١ ٚاسز٠، ٚ. ٚأبٛ راٚر .ٚا٭سٛؾي اثٓتإ يعز ْظع خامت ٚعبٛٙ يٝقٌ إزي َا ذبت٘

 نإ بنضبتري َغض بأ٫ُٖٚا ٚدٗ٘، ٚبايجا١ْٝ ٜزٜ٘

ّّٛ َا بٝٓ٘ ٚبري آخض ايٛقت-  ٚعٔ غئ ٜضدٛ ٚدٛر اغيا٤ تأخري ايتُِٝ إزي آخض ايٛقت اغيدتاص يكٍٛ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ ؼي ازبٓب ٜتً

 "ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "ٚإصيا يهٌ اَض٨ َا ٣ْٛ" ٚي٘ إٔ ٜقًٞ بتُِٝ ٚاسز َا ؽا٤ َٔ ايؿضض ٚايٓؿٌ، يهٔ يٛ تُِٝ يًٓؿٌ مل ٜغتبض ايؿضض يكٛي٘-

 
 أسنض ؽضٚؾي إطاي١ ايٓذاع١ ؟

"ايكا٥ِ َٔ ّْٛ  –ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -ٜؾضؾي يهٌ َتٓذػ عبع غغ٬ت يكٍٛ ابٔ عُض أَضْا بػغٌ ا٭ظباؼ عبعّا. ٚعٓ٘: ث٬خ غغ٬ت ٭َضٙ 

ٜهٕٛ إسزاٖا برتاب طٗٛص أٚ فابٕٛ ٚعبٛٙ ؼي َتٓذػ بهًب أٚ خٓظٜض ٜٚنض بكا٤ ٚإٔ ايًٌٝ إٔ ٜػغٌ ٜزٜ٘ ث٬ثّا ؾاْ٘ ٫ ٜزصٟ أٜٔ باتت ٜزٙ". 

طعِ ايٓذاع١ ٫ يْٛٗا أٚ صحيٗا اٚ ُٖا عذظا ٚجيظ٨ ؼي بٍٛ غ٬ّ مل ٜأنٌ طعاَا يؾ٠ٛٗ ْنش٘ ٖٚٛ غُضٙ باغيا٤ ٚجيظ٨ ؼي تطٗري فدض 

ٜشٖب يٕٛ ايٓذاع١ ٚصحيٗا ٫ٚ تطٗض ا٭صض بايؾُػ ٚايضٜض  ٚأسٛاض ٚأصض تٓذغت سيا٥ع ٚيٛ َض نًب أٚ خٓظٜض َهاثضتُٗا باغيا٤ حبٝح

ض ٜكتنٞ ٚازبؿاف ٫ٚ ايٓذاع١ بايٓاص صٟٚ عٔ ايؾاؾعٞ ٚ ابٔ اغيٓشص ٭َضٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ط إٔ ٜقب ع٢ً بٍٛ ا٭عضابٞ سْٛب َٔ َا٤ ص ٚا٭َ

 ايٛدٛب

 تػريٙ ٚذبٌ باإلطياع قاٍ ؼي ايهاؼي : ناغيا٤ ايشٟ تٓذػ بايتػري إسا طاٍ

 يٝدضز َٔ ايعٗز٠ بٝكري ٖشا قٍٛ َايو ٚايؾاؾعٞ ٚابٔ اغيٓشص

 
 أسنض سهِ اغيا٤ ايشٟ ٜؾضب َٓ٘ ايغباع ٚايزٚاب ؟

سا بًؼ سبزٜح ابٔ عُض أْ٘ مسع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٛ ٜغأٍ عٔ اغيا٤ ٜهٕٛ ؼي ايؿ٠٬ َٔ ا٭صض َٚا ٜٓٛب٘ َٔ ايغباع ٚايزٚاب ؾكاٍ : إ

  حيٌُ اشببح ٚؼي صٚا١ٜ : مل ٜٓذغ٘ ؽ٧اغيا٤ قًتري مل

 
 أسنض سهِ اغيا٤ ايشٟ ٜؾضب َٓ٘ اهلض َٚا رْٚ٘ ؟

ٖض٠ ٚع٪ص اهلض َٚا رْٚ٘ ؼي اشبًك١ طاٖض ؼي قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ َٔ ايقشاب١ ٚايتابعري َٚٔ بعزِٖ سبزٜح أبٞ قتار٠ َضؾٛعا ٚؾٝ٘ : ط ؾذا٤ت 

 بٓذػ إْٗا َٔ ايطٛاؾري عًٝهِ ٚايطٛاؾاتصؾأفػ٢ هلا اإلْا٤ ست٢ ؽضبت ٚقاٍ : إْٗا يٝغت 

 ؾزٍ بًؿـي٘ ع٢ً ْؿٞ ايهضا١ٖ عٔ ع٪ص اهلض ٚبتعًًٝ٘ ع٢ً ْؿٞ ايهضا١ٖ ػيا رْٚٗا عُا ٜطٛف عًٝٓا

 
 َت٢ تهٕٛ اغيٝت١ ظبغ١ َٚت٢ ٫ تٓذػ ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

ََِغُؿ}يكٛي٘ تعازي:  ٚنٌ َٝت١ ظبغ١- ِٚ َرَّا  َِٝت١ّ َأ ََ  َٕ َُٜهٛ  ِٕ ُ٘ ِصِدْػ...ِإيَّا َأ َّ ِِٓظٍٜض َؾِإ َِ ِخ ِٚ َيِش طغري َٝت١ اٯرَٞص سبزٜح "اغيَٛٔ ٫ ٜٓذػ" .  {ٛسّا َأ

 َتؿل عًٝ٘

 -يٛ ناْت ظبغ١ مل حيٌ أنًٗا ٚايغُو ٚازبضار ٭ْٗا

يؿفي "ؾًٝػُغ٘ ؾإٕ ؼي أسز  نايعكضب ٚاشبٓؿغا٤ ٚايبل ٚايكٌُ ٚايرباغٝح سبزٜح "إسا ٚقع ايشباب إْا٤ أسزنِ ؾًُٝكً٘" ٚؼيَٚا ٫ ْؿػ ي٘ عا١ً٥ -

بإؾغارٙ، ؾ٬ دٓاسٝ٘ را٤ّ ٚؼي اٯخض ؽؿا٤ّ" صٚاٙ ايبداصٟ. ٖٚشا عاّ ؼي نٌ ساص ٚباصر، ٚرٖٔ ػيا ضيٛت ايشباب بػُغ٘ ؾٝ٘، ؾًٛ نإ ٜٓذغ٘ نإ أَضّا 

 ايؾاؾعٞ ؼي أسز قٛيٝ٘.  ٜٓذػ باغيٛت، ٫ٚ ٜٓذػ اغيا٤ إسا َات ؾٝ٘. قاٍ ابٔ اغيٓشص: ٫ أعًِ ؼي سيو خ٬ؾّا، إ٫ َا نإ َٔ



تحت إشراف فضيلت الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  األولىمن كتاب منار السبيل الفرقت  الطهارةملزمت س و ج كتاب    

 

 13 

َضابض ايػِٓ" .  ، ؾبٛي٘ ٚصٚث٘ ٚق٦ٝ٘ َٚشٜ٘ َٚٓٝ٘ ٚيبٓ٘ طاٖضيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "فًٛا ؼيَٚا أنٌ سبُ٘، ٚمل ٜهٔ أنجض عًؿ٘ ايٓذاع١-

 صٚاٙ َغًِ. ٚقاٍ يًعضْٝري "اْطًكٛا إزي إبٌ ايقزق١ ؾاؽضبٛا َٔ أبٛاهلا" َتؿل عًٝ٘

 

 ؟ أسنض سهِ َا ٫ ٜ٪نٌ

يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؼي ايشٟ ٜعشب ؼي قربٙ: "إْ٘ نإ ٫ ٜتٓظٙ َٔ بٛي٘" . َتؿل عًٝ٘. ٚايػا٥ؽي َجً٘. ٚقٛي٘ يعًٞ ؼي  َٚا ٫ ٜ٪نٌ ؾٓذػ-

ض يكٍٛ إ٫ َين اٯرَٞ ٚيبٓ٘ ؾطاٖ ٭ْ٘ طعاّ اعتشاٍ ؼي ازبٛف إزي ايؿغار أؽب٘ ايػا٥ؽيٚايك٤ٞ ظبػ اغيشٟ "اغغٌ سنضى" . قاٍ ؼي ايهاؼي: 

عا٥ؾ١ نٓت أؾضى اغيين َٔ ثٛب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ثِ ٜشٖب ؾٝقًٞ ب٘ َتؿل عًٝ٘. يهٔ ٜغتشب غغٌ صطب٘، ٚؾضى ٜابغ٘. ٚنشا 

 عضم اٯرَٞ ٚصٜك٘ طاٖض نًبٓ٘، ٭ْ٘ َٔ دغِ طاٖض

" َتؿل عًٝ٘. ٚايكٝض ٚايقزٜز َجً٘. إ٫ إٔ أظيز قاٍ: ٖٛ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭مسا٤ ؼي ايزّ: "اغغًٝ٘ باغيا٤ٚايكٝض ٚايزّ ٚايقزٜز ظبػ -

ٟ أعٌٗ .يهٔ ٜعؿ٢ ؼي ايق٠٬ عٔ ٜغري َٓ٘ مل ٜٓكض ايٛم٤ٛ، إسا نإ َٔ سٝٛإ طاٖض ؼي اسبٝا٠ ٚيٛ َٔ رّ سا٥ض ؼي قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ. صٚ

اْا ايزصع ؾٝ٘ ذبٝض ثِ تض٣ ؾٝ٘ قطض٠ َٔ ايزّ ؾتكقع٘ عٔ ابٔ عباؼ، ٚأبٞ ٖضٜض٠ ٚغريُٖا، ٚمل ٜعضف هلِ طبايـ، ٚيكٍٛ عا٥ؾ١: ٜهٕٛ ٭سز

تبً٘ بضٜكٗا ثِ تكقع٘ بـيؿضٖا. صٚاٙ أبٛ راٚر ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً ايعؿٛ ٭ٕ ايضٜل ٫ ٜطٗضٙ، ٜٚتٓذػ ب٘ ؿيؿضٖا، ٖٛ إخباص عٔ  -ٚؼي صٚا١ٜ  -بضٜكٗا. 

 عًٝ٘ ٚعًِ،  رٚاّ ايؿعٌ، َٚجٌ ٖشا ٫ خيؿ٢ عًٝ٘ ف٢ً اهلل

 ؾإٕ فاص باينِ نجريّا مل تقض ايق٠٬ ؾٝ٘، ٚا٫ عؿٞ عٓ٘ جٛب ٫ أنجضٜٚنِ ٜغري َتؿضم ب-

 -، ٭ْ٘ إصيا سضّ ايزّ اغيغؿٛح، ٚغيؾك١ ايتشضط ََٓ٘ٚا بكٞ ؼي ايًشِ َٔ ايزّ َعؿٛ عٓ٘

صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ،  . ع٬ُّ با٭فٌ، ٚ٭ٕ ايقشاب١، ٚايتابعري خيٛمٕٛ اغيطض ؼي ايطضقات، ٫ٚ ٜػغًٕٛ أصدًِٗ.ٚطري ؽاصع ؿيٓت ظباعت٘ طاٖض-

 نٓا ٫ ْتٛمأ َٔ َٛط٧ ٚعبٛٙ عٔ ابٔ عباؼ، ٖٚشا قٍٛ عٛاّ أٌٖ ايعًِ.  :ٚقاٍ ابٔ َغعٛر

طاٖضغيا ص٣ٚ َغًِ عٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعّا ٚؾٝ٘: "ؾإسا اْتدع أسزنِ ؾًٝٓتدع عٔ ٜغاصٙ، أٚ ذبت قزَ٘، ؾإٕ مل جيز ؾًٝكٌ ٚعضم ٚصٜل َٔ طاٖض -

 بعن٘ ؼي بعض" ٚيٛ ناْت ظبغ١ غيا ّاَض سيغشٗا ؼي ثٛب٘ ٖٚٛ ؼي ايق٠٬، ٫ٚ ذبت قزَ٘، ٚيٓذغت ايؿِٖهشا، ؾتؿٌ ؼي ثٛب٘، ثِ َغض 

 ، أٚ طؿٌ ظباع١ ثِ ؽضب َٔ َا٥ع مل ٜنضيعُّٛ ايب٣ًٛ. َٚؾك١ ايتشضطٚيٛ أنٌ ٖض ٚعبٛٙ-

 ، ٖٚٛ ؾن١ً طعاَ٘ ٚؽضاب٫ٚ٘ ٜهضٙ ع٪ص سٝٛإ طاٖض-

 

 ؟َت٢ حيزخ اسبٝض يًُضأ٠ 

٭ْ٘ مل ٜجبت ؼي ايٛدٛر ٫َضأ٠ سٝض قبٌ سيو. ٚقز صٟٚ عٔ عا٥ؾ١ أْٗا قايت:  بٌ شياّ تغع عٓري ٫ٚ بعز عيغري ع١ٓ ٫ٚ َع ظي٫ٌ سٝض ق -

ست٢ تنع، إسا بًػت ازباص١ٜ تغع عٓري ؾٗٞ اَضأ٠ .ؾإٕ صأت اسباٌَ رَّا ؾٗٛ رّ ؾغار، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؼي عباٜا أٚطاؼ: "٫ تٛطأ ساٌَ 

 ا٥ٌ ست٢ تغترب٨ حبٝن١" ٜعين تغتعًِ بضا٤تٗا َٔ اسبٌُ باسبٝن١ ؾزٍ ع٢ً أْٗا ٫ دبتُع َعٗز٫ٚ س

 
 أسنض َز٠ اسبٝض ؟

ر َّٜٛا، ٚأقٌ اسبٝض ّٜٛ ٚي١ًٝ ٭ٕ ايؾضع عًل ع٢ً اسبٝض أسهاَّا، ٚمل ٜبري قزصٙ، ؾعًِ أْ٘ صرٙ إزي ايعار٠ نايكبض، ٚاسبضط. ٚقز ٚدز سٝض َعتا

قاٍ عطا٤: صأٜت َٔ ذبٝض َّٜٛا، ٚذبٝض عيغ١ عؾض. ٖٚشا انجضٙ ،ٚغايب٘ عت أٚ عبع يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سب١ُٓ بٓت  ٚمل ٜٛدز أقٌ َٓ٘.

ٜطٗضٕ دشؿ: "ذبٝنٞ ؼي عًِ اهلل عت١ أٜاّ، أٚ عبع١ّ أٜاّ ثِ اغتغًٞ ٚفًٞ ّاصبع١ّ ٚعؾضٜٔ َّٜٛا، ّاٚ ث٬ث١ّ ٚعؾضٜٔ َٜٛا نُا حيٝض ايٓغا٤ ٚ

 طٗضٖٔ" فشش٘ ايرتَشٟغيٝكات سٝنٗٔ ٚ

 
 أسنض أقٌ َز٠ يًطٗض بري اسبٝنتري ؟

ٚأقٌ ايطٗض بري اسبٝنتري ث٬ث١ عؾض َّٜٛا،استر أظيز سيا ص٣ٚ عٔ عًٞ: إٔ اَضأ٠ دا٤ت ٚقز طًكٗا طٚدٗا، ؾظعُت أْٗا سامت ؼي ؽٗض ث٬خ 

ضم٢ رٜٓ٘، ٚأَاْت٘ ؾؾٗزت بشيو، ٚإ٫ ؾٗٞ ناسب١. ؾكاٍ قٌ ؾٝٗا، ؾكاٍ ؽضٜض: إٕ دا٤ت بب١ٓٝ َٔ بطا١ْ أًٖٗا ػئ ٜ :سٝض. ؾكاٍ عًٞ يؾضٜض

 عًٞ: قايٕٛ أٟ دٝز بايض١َٝٚ. ٖٚشا اتؿام َُٓٗا ع٢ً إَهإ ث٬خ سٝنات ؼي ؽٗض ٫ٚ ضيهٔ إ٫ سيا سنض

 
 أسنض َا حيضّ ؼي اسبٝض ؟

َِّٓغا٤َ ِؾٞ }. يكٛي٘ تعازي: ايٛؾي٤ ؼي ايؿضزٚحيضّ باسبٝض أؽٝا٤: َٓٗا - ََٕؾاِعَتِظُيٛا اي ُِٗض َِٜط َّٔ َست٢َّ  ُٖ ٫َٚ َتِكَضُبٛ َُِشِٝض    {اِي
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َّ}، يكٛي٘ تعازي: ايط٬مٚ ِٗ َّ ِيِعزَِّت ُٖ  - {َؾَطُِّكٛ

 -، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إسا أقبًت اسبٝن١ ؾزعٞ ايق٠٬"ٚايق٠٬

 صٚاٙ ايبداصٟ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "أيٝػ إسزانٔ إسا سامت مل تقِ ٚمل تقٌ؟" قًٔ ب٢ً ٚايقّٛ،-

 ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعا٥ؾ١ غيا سامت: "اؾعًٞ َا ٜؿعٌ اسباز غري إٔ ٫ تطٛؼي بايبٝت ست٢ تطٗضٟ" . َتؿل عًٝ٘ٚايطٛاف-

 ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "٫ ٜكضأ ازبٓب ٫ٚ اسبا٥ض ؽ٦ّٝا َٔ ايكضإٓ" صٚاٙ أبٛ راٚر ايرتَشٟٚقضا٠٤ ايكضإٓ-

َٕ}٘ تعازي: َٚػ اغيقشـ يكٛي- َُّضٚ َُُط ُ٘ ِإيَّا اِي َُغُّ َٜ  ٫} 

 ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "٫ أسٌ اغيغذز زبٓب، ٫ٚ سا٥ض" صٚاٙ أبٛ راٚرٚايًبح ؼي اغيغذز-

كايت: إْٞ سا٥ض ،ؾإٕ أَٓت تًٜٛج٘ مل حيضّ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعا٥ؾ١: "ْاٚيٝين اشبُض٠ َٔ اغيغذز" ؾٚنشا اغيضٚص ؾٝ٘ إٕ خاؾت تًٜٛج٘ -

 ؾكاٍ: "إٕ سٝنتو يٝغت ؼي ٜزى" صٚاٙ ازبُاع١، إ٫ ايبداصٟ

 

 أسنض َا ٜٛدب٘ اسبٝض ؟

 ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "رعٞ ايّق٠٬ قزص ا٭ٜاّ اييت نٓت ذبٝنري ؾٝٗا، ثِ اغتغًٞ ٚفًٞ" َتؿل عًٜٝ٘ٚٛدب ايػغٌ-

٠٬ سا٥ض إ٫ خبُاص" أٚدب عًُٝٗا ايغرت٠ بٛدٛر اسبٝض ؾزٍ ع٢ً إٔ ايتهًٝـ سقٌ ب٘، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "٫ ٜكبٌ اهلل فايبًٛؽ ،-

 ٚإصيا حيقٌ سيو بايبًٛؽ

 

 أسنض نؿاص٠ ايٛؾي٤ ؼي اسبٝض ؟

يب ف٢ً اهلل ايٓٔ ، ٚيٛ َهضّٖا، أٚ ْاعّٝا، أٚ دا٬ّٖ يًشٝض ٚايتشضِٜ، ٖٚٞ رٜٓاص ّاٚ ْقؿ٘ ع٢ً ايتدٝري غيا ص٣ٚ ابٔ عباؼ عٚايهؿاص٠ بايٛؾي٤ ؾٝ٘-

 عًٝ٘ ٚعًِ ؼي ايشٟ ٜأتٞ اَضأت٘ ٖٚٞ سا٥ض: "ٜتقزم بزٜٓاص أٚ ْقـ رٜٓاص" قاٍ أبٛ راٚر: ٖهشا ايضٚا١ٜ ايقشٝش١

 ٘ٚنشا ٖٞ إٕ طاٚعت قٝاعّا ع٢ً ايضدٌ .٫ٚ ٜباح بعز اْكطاع٘، ٚقبٌ غغًٗا، أٚ تُُٝٗا، غري ايقّٛ ؾإْ٘ ٜباح نُا ٜباح يًذٓب قبٌ اغتغاي-

 

 ايطٗض َٔ اسبٝض ؟أسنض ع١َ٬ 

ٚاْكطاع ايزّ: بإٔ ٫ تتػري قط١ٓ استؾت بٗا ؼي طَٔ اسبٝض طٗض ٚايقؿض٠ ٚايهزص٠ ؼي طَٔ اسبٝض سٝض، غيا ص٣ٚ َايو عٔ عًك١ُ عٔ أَ٘ إٔ 

٤ أبٝض ٜتبع ايٓغا٤ نٔ ٜضعًٔ بايزصد١ ؾٝٗا ايؾ٧ َٔ ايقؿض٠ إزي عا٥ؾ١ ؾتكٍٛ: ٫ تعذًٔ ست٢ تضٜٔ ايكق١ ايبٝنا٤ قاٍ َايو ٚأظيز: ٖٛ َا

 اسبٝن١. ٚؼي طَٔ ايطٗض طٗض ٫ تعتز ب٘، ْك عًٝ٘ يكٍٛ أّ عط١ٝ: نٓا ٫ ْعز ايقؿض٠ ٚايهزص٠ بعز ايطٗض ؽ٦ّٝا صٚاٙ أبٛ راٚر

 

 أسنض فؿ١ ايكنا٤ يًشا٥ض ؟

يقّٛ، ٫ٚ تكنٞ ايق٠٬ ؟ ٚتكنٞ اسبا٥ض ٚايٓؿغا٤ ايقّٛ ٫ ايق٠٬ سبزٜح َعاس٠ أْٗا عأيت عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا: َا باٍ اسبا٥ض تكنٞ ا

ت اغيضأ٠ ؾكايت نإ ٜقٝبٓا سيو َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٓ٪َض بكنا٤ ايقّٛ ٫ٚ ْ٪َض بكنا٤ ايق٠٬ صٚاٙ ازبُاع١. ٚقايت أّ ع١ًُ: ناْ

 ا٤ ف٠٬ ايٓؿاؼ صٚاٙ أبٛ راٚرايٓؿاؼ أصبعري ي١ًٝ ٫ ٜأَضٖا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بكن َٔ ْغا٤ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تكعز ؼي

 

 َت٢ تبزأ ا٫عتشام١ ؟

 َٚٔ داٚط رَٗا عيغ١ عؾض َٜٛا ؾٗٞ َغتشام١

١ : ٭ْ٘ ٫ ٜقًض إٔ ٜهٕٛ سٝنا ؾإٕ نإ هلا عار٠ قبٌ اإلعتشام١ دًغتٗا ٚيٛ نإ هلا شيٝٝظ فاحل يعُّٛ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭ّ سبٝب

 غتغًٞ ٚفًٞ" صٚاٙ َغًِ"اَهجٞ قزص َا ناْت ذبغبو سٝنتو ثِ ا

 

 أسنض فؿ١ ا٫عتشام١ غئ مل ٜهٔ يزٜٗا عار٠ ؟

ٜٓكك ؾإٕ مل ٜهٔ هلا عار٠ أٚ ْغٝتٗا ؾإٕ نإ رَٗا َتُٝظا بعن٘ أعٛر ثدري َٓذي ٚبعن٘ صقٝل أظيض ٚنإ ا٭عٛر ٫ ٜظٜز ع٢ً أنجض اسبٝض ٫ٚ 

ا صٟٚ إٔ ؾاط١ُ بٓت أبٞ سبٝؿ قايت : ٜاصعٍٛ اهلل : إْٞ أعتشاض ؾ٬ أطٗض عٔ أقً٘ ؾٗٞ ػيٝظ٠ سٝنٗا طَٔ ا٭عٛر ؾتذًغ٘ ثِ تػتغٌ ٚتقًٞ غي

أؾأرع ايق٠٬ ؟ ؾكاٍ : "٫ إٕ سيو عضٚم ٚيٝغت باسبٝن١ ؾإسا أقبًت اسبٝن١ ؾزعٞ ايق٠٬ ؾإسا أربضت ؾاغغًٞ عٓو ايزّ ٚفًٞ" َتؿل عًٝ٘ 

ا نإ اٯخض ؾتٛم٦ٞ إصيا ٖٛ عضم" صٚاٙ ايٓغا٥ٞ ٚإٕ مل ٜهٔ هلا عار٠ ٫ٚ ٚؼي يؿفي: "إسا نإ رّ اسبٝض ؾإْ٘ أعٛر ٜعضف ؾأَغهٞ عٔ ايق٠٬ ؾإس

ٚتتٛمأ ؼي ٚقت نٌ  شيٝٝظ ؾٗٞ َتشري٠ ؾتذًػ َٔ نٌ ؽٗض عتا أٚ عبعا بتشض سٝح ٫ شيٝٝظ ثِ تػتغٌ ٚتقّٛ ٚتقًٞ بعز غغٌ احملٌ ٚتعقٝب٘
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ف٠٬ ست٢ جي٧ سيو ايٛقت" ٚقاٍ ؼي اغيغتشام١ : "ٚتتٛمأ عٓز نٌ ف٠٬ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يؿاط١ُ بٓت أبٞ سبٝؿ : "ٚتٛم٦ٞ يهٌ 

 ف٠٬" صٚاُٖا أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ،ٚتٟٓٛ بٛم٥ٛٗا ا٫عتباس١ ٭ٕ اسبزخ را٥ِ

 ٚنشا ٜؿعٌ نٌ َٔ سزث٘ را٥ِ سبزٜح : "فًٞ ٚإٕ قطض ع٢ً اسبقري" صٚاٙ ايبداصٟ ٚ ف٢ً عُض ٚدضس٘ ٜجعب رَا

 

 أسنض سهِ ٚط٧ اغيغتشام١ ؟

 ضّ ٚط٧ اغيغتشام١ ٭ْ٘ أس٣ ؼي ايؿضز أؽب٘ رّ اسبٝضٚحي

 ٫ٚ نؿاص٠ يعزّ ثبٛت أسهاّ اسبٝض ؾٝ٘. ٚعٓ٘ ٜباح. ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ سبزٜح ظي١ٓ ٚأّ سبٝب١.

 

 أسنض أقٌ َز٠ يًٓؿاؼ ؟

اَضأ٠ ٚيزت ع٢ً عٗزٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾًِ ٚقز ٚدز ق٬ًٝ ٚنجريا ٚصٟٚ إٔ ، ٚايٓؿاؼ ٫ سز ٭قً٘ ٭ْ٘ مل ٜضر ذبزٜزٙ ؾضدع ؾٝ٘ إزي ايٛدٛر

 تض رَا ؾغُٝت سات ازبؿٛف

َٜٛا  ٚأنجضٙ أصبعٕٛ َٜٛا، قاٍ ايرتَشٟ : أطيع أٌٖ ايعًِ َٔ أفشاب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٚٔ بعزِٖ ع٢ً إٔ ايٓؿغا٤ تزع ايق٠٬ أصبعري-

ٖشا طياع١ ايٓاؼ ٚعٔ أّ ع١ًُ ناْت ايٓؿغا٤ ع٢ً عٗز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  إ٫ إٔ تض٣ ايطٗض قبٌ سيو ؾتػتغٌ ٚتقًٞ قاٍ أبٛ عبٝز : ٚع٢ً

 ؾإٕ ربًٌ ا٭صبعري ْكا٤ ؾٗٛ طٗض، ٚعًِ دبًػ أصبعري َٜٛا صٚاٙ اشبُغ١ إ٫ ايٓغا٥ٞ

 

  أسنض سهِ ايٛط٧ بايٓؿغا٤ ؟

ٚؼي ٚؾي٤  .أْٗا أتت٘ قبٌ ا٭صبعري ؾكاٍ : ٫ تكضبٝين ٜهضٙ ٚط٪ٖا ؾٝ٘ قاٍ أظيز : َا ٜعذبين إٔ ٜأتٝٗا طٚدٗا ع٢ً سزٜح عجُإ بٔ أبٞ ايعال

 ايٓؿغا٤ َا ؼي ٚؾي٤ اسبا٥ض َٔ ايهؿاص٠ قٝاعا عًٝ٘ ْك عًٝ٘

 

 أسنض فؿ١ ْؿاؼ َٔ ٚمعت ٚيزٜٔ ؟

ٍٚ ؾًِ ٜعترب ؼي َٚٔ ٚمعت ٚيزٜٔ ؾأنجض ؾأٍٚ َز٠ ايٓؿاؼ َٔ ا٭ٍٚ نُا يٛ نإ َٓؿضرا،ؾًٛ نإ بُٝٓٗا أصبعٕٛ َٜٛا ؾ٬ ْؿاؼ يًجاْٞ ٭ْ٘ تبع يٮ

 آخض ايٓؿاؼ نُا ٫ ٜعترب ؼي أٚي٘ ٭ْ٘ ْؿاؼ ٚاسز َٔ ظيٌ ٚاسز ؾًِ ٜظر ع٢ً ا٭صبعري قاي٘ ؼي ايهاؼي

 
 أسنض سهِ ؽضب رٚا٤ غيٓع ازبُاع أٚ سبقٍٛ اسبٝض أٚ قطع٘ ؟

 ٚجيٛط يًضدٌ ؽضب رٚا٤ َباح ضيٓع ازبُاع ٭ْ٘ سل ي٘

 ٭فٌ اسبٌ ست٢ ٜضر ايتشضِٜ ٚمل ٜضرٚيٮْج٢ ؽضب٘ سبقٍٛ اسبٝض ٚيكطع٘ ٭ْ٘ ا

 

 ٚاسبُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاسبات

 أْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب ايطٗاص٠ ؼ ٚ ز

 ًٜشك٘ سيؾ١٦ٝ ايضظئ نتاب ايق٠٬  ؼ ٚ ز

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ ؼي ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلع٬ّ ايعًُٞ ذبت إؽضاف ؾن١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعشام اسبٜٛين

 

 

 


